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  السابعة وامخلسني اجللسةحمرض 

  ).2016 يونيو 21( 1437 رمضان 15الثال8ء : التارخي

  .اHلس السGيد محيد Eوسكوس، اخلليفة الثالث لرئ<ساملس�شار : الرئاسة
بتداء من الساNة الثانية واPقJقة إ ساNة ومخس ؤ�ربعون دقJقة،  :التوقJت
  .زوالبعد الالعارشة 

  .سGئZ الشفهيةمXاقشة اW:  ٔVدول اVٔعامل

-------------------------------------------- 

  :املس�شار السGيد محيد Eوسكوس، رئ<س اجللسة
  .eسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل ٔ�رشف املرسلني

  .N�ٔلن عن افgتاح اجللسة
  السادة الوزراء احملرتمون،

  السGيدات املس�شارات احملرتمات،
  حملرتمون،السادة املس�شارون ا

من اPسGتور، ووفقا ملقgضيات النظام  100معال بmٔحاكم الفصل 
اPاwيل Hلس املس�شار�ن، خيصص اHلس هذه اجللسة VٔسGئZ السادة 

  .املس�شار�ن ؤ�جوبة احلكومة Nلهيا
ق�ل الرشوع يف تناول اللكمة ٔ�و اVٔسGئZ الشفهية املدرWة يف Wدول 

 الطالع اHلس Nىل ما Wد من اVٔعامل، ٔ�عطي اللكمة �لسGيد اVٔمني
  .مراسالت وٕاNال�ت

  .تفضل السGيد اVٔمني

  :املس�شار السGيد ٔ�محد تو�زي، ٔ�مني اجللسة
  .شكرا السGيد الرئ<س

  .eسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم Nىل النيب اVٔمني
قد توصلت رئاسة جملس املس�شار�ن مبراسZ من الوز�ر امللكف 

ان واHمتع املدين، خيرب من wاللها اHلس ٔ�ن السGيد �لعالقات مع الربمل
وز�ر الصناNة والت�ارة و�س��ر و�قgصاد الرمقي يتعذر Nليه حضور 
  .ٔ�شغال اجللسة اVٔسGئZ الشفهية ليومه الثال8ء وذ� الرتباطه ب�شاط مليك

كام توصلت الرئاسة مبراسZ من رئ<س فريق العدا  والتمنية، يطلب من 
لها تmٔجJل السؤال املوWه �لسGيد وز�ر اPاwلية، حول موضوع £رش wال

  .النتاجئ التفصيلية لالنت¨ا�ت امجلاعية واجلهوية ٕاىل Wلسة الحقة
ومبراسZ 8نية من رئ<س الفريق اPسGتوري اPميقراطي �جªعي، 
يطلب من wاللها تmٔجJل السؤال املوWه �لسGيد وز�ر اPاwلية حول 

  .ر®Z �نتقالية �لجامNات الرتابية ٕاىل Wلسة الحقةموضوع تدبري امل
 21و�ل�سGبة ل²ٔسGئZ اليت توصلت هبا الرئاسة ٕاىل ¯اية يوم الثال8ء 

  :فهµي اكلتايل 2016يونيو 

  سؤ�؛ N :11دد اVٔسGئZ الشفهية -

  .سؤ� N :20دد اVٔسGئZ الكgابية -
Wلسة كام حنيط اHلس املوقر ٔ�ننا سGنكون Nىل موNد بعد هناية 

اVٔسGئZ الشفهية مع Wلسة معومJة ختصص �ºراسة والتصويت Nىل Nدد 
  .من النصوص ال�رشيعية اجلاهزة

  .شكرا السGيد الرئ<س

  :السGيد رئ<س اجللسة
  .شكرا السGيد اVٔمني

£سGهتل Wدول ٔ�عامل هذه اجللسة �لسؤال اVٓين املوWه ٕاىل السGيد 
  .عمري �لعامل القرويوز�ر التعمري وٕاNداد الرتاب الوطين وموضوNه الت

  .يف ٕاطار ال�سGيري، يف ٕاطار ال�سGيري السGيد املس�شار
  .تفضل يف ٕاطار نقطة نظام

  :السGيد املس�شار عبد احلق ®<سان
  .شكرا السGيد الرئ<س

W�ٔدين مضطرا مرة ٔ�خرى wVٔذ نقطة نظام، VٔذEر رئاسة اHلس بmٔنين 
Wه ٕايل يف وÆت رسا  ٕاىل مكgب اHلس يف موضوع التنJÅه اÄي و 

  ..Wلسة

  :السGيد رئ<س اجللسة
  .ما عندها Nالقة �ل�سGيري، السGيد الرئ<س، ÇسGيري اجللسة

  :املس�شار السGيد عبد احلق ®<سان
  .ال، عندها Nالقة. ال، عندها Nالقة

  :السGيد رئ<س اجللسة
  .عندها Nالقة ب�سGيري اجللسة ما

  .ٕاال مسحت يل

  :املس�شار السGيد عبد احلق ®<سان
من النظام اPاwيل  155روض، ٔ�� طلبت يف ٕاطار املادة Vٔنه املف

  . Hلس املس�شار�ن

  :السGيد رئ<س اجللسة
  .�لتذكري فقط السGيد املس�شار

  :املس�شار السGيد عبد احلق ®<سان
  .واwليين ¯ري Ìمكل نقطة نظام، السGيد الرئ<س

  :السGيد رئ<س اجللسة
  .ال، مايش يف ÇسGيري اجللسة
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  :ق ®<ساناملس�شار السGيد عبد احل
  .يف ÇسGيري اجللسة، Vٔنه من املفروض تعطيين اللكمة

  :السGيد رئ<س اجللسة
  .ال، ال مايش يف ÇسGيري اجللسة

ٔ�عتذر السGيد املس�شار، ٔ�عتذر السGيد املس�شار، مايش يف ÇسGيري 
  .اجللسة

  .شكرا
دة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال، االلكمة Vٔ®د الس

  .شار، السGيد الرئ<س تفضلتفضل السGيد املس� 

  :املس�شار السGيد م�ارك السGباعي
  .شكرا السGيد الرئ<س احملرتم

  السادة الوزراء احملرتمني،
  ،ٕاخواين، ٔ�خوايت املس�شارات احملرتمات

  .السGيد الوز�ر، عندي وا®د جوج داVٔسGئZ من الفريق احلريك
ملساطر ماذا N�ٔدت احلكومة لساكنة العامل القروي لت¨ليصه من تعقJد ا

  اخلاصة �لبناء؟
8نيا، ٔ�مل حين الوقت ٕال®داث مؤسسة تعمريية هتم eسGياسة التعمري 

  �لعامل القروي وÇسهر Nىل ت��ع املشاريع التمنوية املربجمة؟

  :السGيد رئ<س اجللسة
   .شكرا السGيد املس�شار

  .اللكمة �لسGيد الوز�ر لٕالWابة، تفضل

  :الرتاب الوطينالسGيد ٕادر×س مرون، وز�ر التعمري وٕاNداد 
  .السGيد الرئ<س

  السGيد املس�شار احملرتم،
ٔ�� ٔ�عي متاما اVٔمهية ا�يل Eيعطهيا الفريق دØلمك لهاذ املوضوع دØل العامل 

  . القروي وكذ� الفرق اVٔخرى
ففعال القوانني ا�يل ك�شGتغلو هبا يف العامل القروي دØل التعمري يه 

اك£ش دØلها متيش ٔ�كرث ميل ، وصلت احلد دØلها، وما يف إالم12.90
  . ٔ�عطت

اVٓن، ٔ�� مgفق معك Nىل ٔ�ننا ٔ�صبحنا فقط نع<ش مساوهئا، Vٔنه حشال 
ما ز�ر� Nىل املواطن، حشال ما Eمييش يد�ر العشوايئ، Eيتفرض Nلينا ٔ�ننا 
نلقاو ®ل، w�ٔذينا م�ادرة بعد Ø�ٔم دراسGية معلناها مع خمتلف الفاNلني يف 

 ٔ�ننا مر®ليا نقمي مرشوع مرسوم، ا�يل هو اVٓن القطاع، ؤ�رىس اVٔمر Nىل
ما �زال هاذي وا®د املدة دØل اVٔشهر ما بني الوزارات اéتلفة، كنمتناو ٔ�نه 

  .نوصلو لٕالفراج عنه يف ٔ�قرب اVٔوقات
  .وشكرا

فë يتعلق �لنقطة الثانية، امسح يل، اليت تتعلق ٕ�®داث واك  wاصة 
هيا فائدة، Nىل اعتبار ٔ�ن اHال القروي واHال �لعامل القروي، ال ٔ�عتقد ٔ�ن ف

wذينا م�ادرة ٔ�يضا من W�ٔل ٕازا  ااحلرضي هام جمالني مgاكملني، ولكن 
 (agence)ردوها  (L’agence urbaine)ال�سمية، نبدلو السمية دØل 

دØل التعمري، Ìردوها واك  التعمري ما تبقاش امسها مرتبط فقط �Hال 
wذيناه بعني �عتبار، ؤ�رسلناها يف املساطر اليت ا احلرضي، هذا ٔ�مر

  .جيب ٔ�ن مير مهنا امللف، ون�gظر ٔ�يضا
  .شكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  . شكرا

  .اللكمة � السGيد املس�شار يف ٕاطار التعقJب

  :املس�شار السGيد م�ارك السGباعي
  .شكرا السGيد الرئ<س

رة اليت كتقوموا هبا ٔ�� ك�شكرك السGيد الوز�ر Nىل هاذ اHهودات اجلبا
  . Nىل صعيد الوزارة

ولكن احXا راه كنتmٔسفو، السGيد الوز�ر، Nىل هاذ املرشوع ا�يل مازال 
ما عرفXاش واش يف  ،مقربما بغاش خيرج، هاذ املرشوع مرسوم ا�يل �يق 

  ؟ ..اVٔمانة العامة �لحكومة وال يف وزارة اPاwلية وال يف 
كنع<شو مشالك، السGيد الوز�ر، مع اVٓن معمك وز�ر اPاwلية، فاحXا 

العامل القروي، راه ال يعقل العائZ لكها، اجلد ما عندوش هكgار، ودا� 
  .ين يف هكgاركنفرضو Nىل وا®د إال£سان نقول þ بْ 

راه ال يعقل، السGيد الوز�ر، راه ال يعقل كتقولوا Nىل ذاك السGيد حىت 
بيعوا ود�ر Eروسة ذاك نص wدام ا�يل ٔ�عطاك �ك �ش Çسكن فJه سري 

 راه كتع<ش ى®د، و وسري �لشارع، هذا هو املفهوم اPقJق، السGيد الوز�ر
هاذ املسائل Eرئ<س جامNة، راه كتع<ش هاذ املشلك ا�يل احXا كنتخبطوا 
فهيا، زايدون Nىل هذا كنفرضو القانون ا�يل هو مفروض يف � الرØض 

دس، وكنفرضوه Nىل وال يف شارع محمد اخلامس وال يف شارع محمد السا
  .وا®د ساEن يف البادية، �يق Eيع<ش مع املسائل دØلو

ولهذا السGيد الوز�ر، احXا ا�يل كنطلبو مXمك وبصدق، السGيد الوز�ر، 
�ش هاذ املرشوع كنطلبوه خيرج حلزي الوجود، راه ال يعقل �ش نفرضو 

رت درمه �لم N20ىل وا®د، وزØدة Nىل هذا، السGيد الوز�ر، درتوا هلم 
(couvert) يد ٔ��، سري سكن يفGفال يعقل �ش نقول لوا®د الس ،

البادية وجني نطبقو Nليك املسائل، املعايري ا�يل يه، ٔ�� د�ر البالن، د�ر 
  .هاذي، د�ر

 ..لبالدافJمك اخلري واخلري الك�ري لهاذ  واولهذا السGيد الوز�ر، احXا كنمتن
نات، ما در� هلم حىت عطيهنم وزي اعطيهنومش �ش خيدموا، ما اراه ما 

يش ®اWة فني £سكهنم، Nىل اVٔقل خنليومه يبقاو شاد�ن لنا املناطق 
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دØهلم، حىت هذاك اخلدام وال نص wدام ا�يل ٔ�عطاه �ه �ش مييش ×سكن 
Nليه، ٕاما Eيف ما  كنضغطو ..، كنقلو ليه سريووليدتوفJه واسGتقر فJه هو 

، Eيبات يف رقJة ويف قلت السGيد الوز�ر، ٕاما £شجعو البناء العشوايئ
الصباح Eيصبح �ين، راه ما ميك�ش لك دوار ولك قرية ند�رو لها مقدم 
وقايد وشGيخ، وهاذ اليش لك يش كريجع لرؤساء امجلاNات والقJاد ا�يل 

  .Eيالكوا فJه الشحط
ولهذا احXا ا�يل تنطلبو مXمك، السGيد الوز�ر، �رفقوا هباذ الناس، ٕاما 

دØل البناء �لعامل القروي وال ند�رو واك  تعمري Eيف ما قلت ند�رو واك  
  .وحنÅسوها يف هاذ الطرف

  .شكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السGيد املس�شار

اللكمة لمك السGيد الوز�ر �لرد Nىل التعقJب، ال، مازال الوقت، عندك 
  .الوقت، تفضل

  :السGيد وز�ر التعمري وٕاNداد الرتاب الوطين
ناه ٔ�ن التعمري عندو ٔ�مهية قصوى، معناه ٔ�نه اك�ن ٕاىل تعطل هاذ النص مع 

ختوفات كثرية ٔ�يضا من طرف احلكومة، ما خصناش نضيعو اVٔرايض 
الفالحJة، ما خصناش خنلقو مشالك Wديدة، ما خصناش نفgحو اHال 

  .ناء العشوايئ بطريقة ¯ري معقو �لب 
ٔ�ن نقوم هاذي ختوفات ا�يل امجليع يع<شها، ولكن امجليع ®اس بmٔنه جيب 

eيشء ما، اVٓن كنقومو به، هاذي مكر®Z، ٔ�ما املر®Z وإالصالح احلقJقي 
وهو اÄي ٔ�مر به صاحب اجلال  يف خطابه ا�يل وÆو يف الص¨ريات 
مبناسGبة انعقاد دØل ا�لقاء حول العقار، طلب صاحب اجلال  بmٔن نعيد 

Vٔمر مXذ ٔ�كرث النظر يف املنظومة لكها دØل التعمري، حنن £شGتغل Nىل هذا ا
ٔ�شهر اVٓن، وتقدمXا يف هذا اVٔمر ويدwل ٔ�يضا الرؤية الشمولية البد  5من 

  .ٔ�ن تدwل العامل القروي مضن الرؤية اليت Nلينا ٔ�ن £شGتغل هبا يف املسGتق�ل
  .شكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السGيد الوز�ر ؤ�شكرمك Nىل املسامهة

 السGيد وز�ر الص�ة، وموضوNه ن�gقل اVٓن ٕاىل السؤال اVٓين املوWه ٕاىل
  ".�فJاللت -الوضع الصحي جبهة درNة"

اللكمة Vٔ®د السادة املس�شار�ن من فريق التجمع الوطين ل²ٔحرار، 
  .تفضل السGيد املس�شار

  :املس�شار السGيد حلسن ٔ�دعي
  .شكرا السGيد الرئ<س

  السادة الوزراء،

  السGيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
احملرتم، رمغ لك اHهودات املبذو  من طرفمك واليت ال  السGيد الوز�ر

�فJاللت  -ميكن ٔ�ن ينكرها ٕاال Wا®د، ٕاال ٕان الوضع الصحي جبهة درNة
  .يبقى مقلقا وصعبا يتطلب مXمك التدwل العاWل يف هذه اجلهة

  السGيد الوز�ر احملرتم، 
  ٕاىل مىت س<�قى هذا الوضع هكذا رمغ ٔ�سGئلتنا املتكررة؟

  .وشكرا

  :لسGيد رئ<س اجللسةا
  .شكرا السGيد املس�شار

  .اللكمة �لسGيد الوز�ر لٕالWابة Nىل السؤال

  :السGيد احلسني الوردي وز�ر الص�ة
  .شكرا السGيد الرئ<س احملرتم

  السGيد الوز�ر،
  السGيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

الشكر اجلزيل � السGيد املس�شار احملرتم لطرحمك هاذ السؤال املهم 
  . اWد

فالوضع الصحي Nىل الصعيد الوطين، دامئا ٔ�قولها وE�ٔررها، صعب، مبا 
  .�فJاللت-يف ذ� Æة درNة

ففي هاذ السؤال ا�يل طرحgيه رمغ الصعو�ت ا�يل ذEرهتا جفميع 
احلكومات املتعاق�ة ®اولت ما ٔ�مكن ٔ�ن ختفف من هذا الوضع وحتسن 

اكيف �ش £رسدو مجيع، الوضع الصحي يف هذه اجلهة، مفا عند�ش الوقت ال
  .رؤوس اVٔقالم فقط

يف هاذ الثالثة سGنوات وال ٔ�ربع سGنوات املاضية ما ٔ�جنز وما هو يف 
  .طور إالجناز

فë خيص املوارد الÅرشية، غنبداو �لراشGيدية ا�يل ركزت السؤال 
  . دN �Øىل الراشGيدية وNىل تنغري

<ب اخgصايص طب  58طب<ب Nام،  45الراشGيدية ٕاىل ®دود اليوم اك�ن 
غناwد ¯ري هاذ السGنة هاذي بضع ٔ�سابيع  2016ممرضة وممرض،  527و

طب<ب مgخصص زائد، ٕاذن  12التحق جوج دØل اVٔطباء Nامون والتحق 
  .طب<ب مgخصص 70طب<ب Nام و �59ش يصبح الوضع 

كذ� فë خيص الب�Jات التحتية والتجهزيات دØل إالصالح وتوسGيع 
رس�ر غتهنµي اVٔشغال  309اشGيدية ا�يل ٔ�صبح فJه املركز �س�شفايئ �لر 

  . ٔ�واخر هاذ السGنة
رس�ر ا�يل وصل تقدم اVٔشغال حوايل  80اك�ن بناء مس�شفى بmٔرفود 

 l’appel)رس�ر Wديد  45، بناء مس�شفى الريصاين دØل 20%
d’offre)   5(غيتطلق يوم juillet 2016 (نةGيف هاذ الس.  

الت القرب دØل الريصاين وتن�داد، اك�ن بناء وجتهزي وÇشغيل مسGتع�
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اك�ن كذ� بناء مع اHمتع املدين بناء مركز تصفJة اPم �لريصاين ا�يل وصلو 
Ø�ٔم �ش تنوWدو  10واكن عندي لقاء معهم هاذي مدة  %95اVٔشغال 

  . Eيفاش ¯ادي £شغلوه
ٔ�طباء  5اخgصايص و 11فë خيص تنغري، �زادو ¯ري هذه السGنة 

�يل تنديوي Nلهيم هاد اVٔطباء املتخصصون التحقوا لكهم، ال Nامون، هاذو ا
  . فë خيص الراشGيدية ال فë خيص تنغري

رس�ر  120اك�ن بناء مس�شفى Wديد ب�Xغري Nىل وا®د املسا®ة دØل 
  .الهكgارات ا�يل اPراسات اÌهتت 6دØل 

اك�ن بناء وجتهزي وÇشغيل مس�شفى قلعة مكونة ا�يل هاذي بضعة 
  . دا wدامشهور ب

وصلت  ا�يل اVٔشغال بومالن دادسوجتهزي مس�شفى اك�ن كذ� بناء 
70% .  

هذه رؤوس ٔ�قالم يعين ال احلكومات املتعاق�ة ال هذه احلكومة تت�اول 
تد�ر جمهود، ٔ�� تنظن ما ¯اد×شاي حنلو مجيع املشالك، ما ®ليناش القسط 

  .هةالك�ري، ولكن جمهود يف ٕاطار Çسوية الوضعية يف هذه اجل 
  .شكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السGيد الوز�ر

 .اللكمة �لسGيد املس�شار يف ٕاطار التعقJب

  :املس�شار السGيد حلسن ٔ�دعي
  .شكرا السGيد الرئ<س

  . السGيد الوز�ر احملرتم، ٔ�شكرمك Nىل جوا�مك
فرمغ لك اHهودات اليت تبذلوهنا هبذه اجلهة، ٕاال ٔ�نه تبني مع مرور 

ري يف هذا املرفق، مفريض ٕاقلمي تنغري م/ال ال ×سGتق�ل الوقت سوء التدب
Ø�ٔم،  3مبس�شفJات ورزازات والراشGيدية، راه EميشGيو وEي¨ليومه يومني، 

دØل   (la liste)لنا عند� اVٔطباء، بغينا حىت اواش اك�ن ت�سGيق؟ وEيقولو 
اVٔطباء دØل تنغري، راه هاذ اليش كتع<شو الساكنة، ٔ�� كنبلغ لمك اليش 

�يل تتع<شو الساكنة، مايش راه زعام تنجيو �ش ¯ري نبانو �لناس يف التلفزة ا
  . وال هندرو، راه يعين وا®د اليش ا�يل ما Eيتصورش

تصور وا®د 3رس يومني يف الراشGيدية وما اكي�ش ا�يل ×سGتق�لو، 
Eيلومرت؟  130وا®د Eميوت وEيقولو ال رجع لتنغري، Eيفاش ¯ادي �رجع 

رة، يعين راه مسGتحيل يعين �ش يبقى هذا الوضع يعين وwاصة فهاذ احلرا
هكذا، يعين راه وا®د إالشاكل ا�يل wاصو ما نعرف، راه wاصمك ت�gقلوا 
�Vٔطر دØلمك لعني املاكن Çشوفوا فني تيع<شوا الساكنة وÇشوفوا اجلبال فني 

  .تيع<شوا الساكنة
طرقJة، كتجي ٕاقلمي تنغري، يعين راه املس�شفى دØل ٕاقلمي تنغري حمطة 

ؤ�نت Nارف بيل ¯ادي يعطيوك الورقة، التذEرة �ش متيش �لراشGيدية ٔ�و ال 

ورزازات، كتوصل لورزازات ا�يل هو ميلء �لقطط، رامك عرفgو املشلك 
دØل هذاك الس<4يئ يعين ا�يل طاح Nليه دwلوه �لغرفة Nامرة �Pم ومن 

ع ¯ادي جنيو �ºار بعد نقلوه �ºار البيضاء وامحلد 5، واش ٔ�حXا اك
  .البيضاء؟ ما ¯اد×ش اكع نقرا هاذ الوراق، السGيد الوز�ر، راه مشلك

يف زاEورة م/ال يف تف�شGنا املركز الصحي يف جامNة تف�شGنا ما 
، يعين ما عندمهش (l’eosine)عندهومش هذاك اPواء اVٔمحر 

 (l’amiante)م�ين ب  1978املس�شفJات، دØل ٔ�نيف م/ال راه من 
wاصو ي��دل، عرفت بيل درتو اتفاقJة معهم �ش يعين Çرسعوا يف يعين 

-هذه الوترية، راه يعين مايش معقول هاذ الوضع الصحي دØل Æة درNة
  . �فJاللت

الناس تتعاين وذيك املنطقة رامك Nارفني الساكن دØلها، يعين الناس 
ا ندرEو Eرماء، يعين الناس �غيني ¯ري شوية ما �غيي�ش �زاف، يعين wاصن

  . هاد املوقف
وÌزيد لمك، السGيد الوز�ر، دا� احXا يف ذيك املنطقة راه عند� دا� يف 
احلرارة اVٔفاعي وعند� العقارب، wاصمك تدمعو� بذاك اPوا دØل السم، ما 

Eيلومرت  150ميك�ش تعضين لفعى وال تلعسGين العقرب وwاصين منيش 
ص�ات ا�يل متا قرابني �لمراكز �لراشGيدية ٔ�و ال لورزازات، يعين ذوك امل

  .wاصهم يدمعوا هباذ اPوا وwاصة وNاWال، السGيد الوز�ر
وشكرا، احXا �هندرو �لغرية دØل املنطقة وهاذيك الساكنة راه كتعاين 

  . وا®د ا9هتم<ش يف مجيع القطاNات
  .وشكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السGيد املس�شار

  . مك يف هذه اجللسةشكرا السGيد الوز�ر Nىل مسامهت
، والسؤال اVٔول 8ون�gقل ٕاىل اVٔسGئZ املوÆة لقطاع اPاwلية وNددها 

ٕا®داث مؤسسة ل²ٔعامل �جªعية لفائدة موظفي امجلاNات "حول 
  ".الرتابية

اللكمة Vٔ®د السادة املس�شار�ن من فريق العدا  والتمنية لتقدمي 
 .السؤال

  :ياملس�شار السGيد عبد الكرمي لهوا×رش 
  .شكرا السGيد الرئ<س

  السGيد الوز�ر،
  السادة املس�شارون،

  ،السGيدات املس�شارات احملرتمات
سؤالنا هو مgعلق ٕ�®داث مؤسسة اVٔعامل �جªعية لفائدة موظفي 

  . امجلاNات الرتابية
متثل اVٔعامل �جªعية وسGيZ ¯ري م�ارشة Pمع الوضعيات املادية 
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ٕان وWدت تتحمل قسط Eبري من  وهذه املؤسسةملوظفي امجلاNات الرتابية، 
التاكليف �جªعية ومتويل حصص من التحمالت العديدة اليت يتحملها 

  . هؤالء املوظفني ا�Äن يقدمون wدمات Wد 3مة، wدمات القرب
  :Äا £سائلمك السGيد الوز�ر احملرتم

  ملاذا مل يمت ٕا®داث هذه املؤسسة واحلاWة ماسة ٕا9هيا مXذ سGنوات؟
  ما يه إالجراءات اليت تعزتمون اختاذها ٕال®داث هذه املؤسسة؟و 

  .شكرا السGيد الرئ<س

  :السGيد ر×س اجللسة
  .شكرا السGيد املس�شار

  .اللكمة لمك السGيد الوز�ر لٕالWابة Nىل السؤال

  :السGيد الرشيق الرض×س الوز�ر املنتدب Pى وز�ر اPاwلية
  .شكرا السGيد الرئ<س

  السGيد الرئ<س،
  لسادة املس�شارون احملرتمون،السGيدات وا

جوا� Nىل السؤال اÄي تفضل بطر®ه السادة املس�شارون احملرتمون 
  . حول موضوع ٕا®داث مجعيات اجªعية Vٔطر وموظفي امجلاNات الرتابية

ٔ�ود ٔ�ن ٔ�ذEرمك ٔ�ن وزارة اPاwلية يف ٕاطار دمع اجلانب �جªعي  ،ٔ�وال
ني اVٔهداف دØلها ٕا®داث هذه ملوظفي ؤ�عوان امجلاNات الرتابية من ب

املؤسسة ل²ٔعامل �جªعية، وا�يل املهمة دØلها يه دمع اخلدمات 
  .�جªعية لفائدة هذه الرشحية من املوظفني

اVٓن اك�ن ٔ�رضية دØل مرشوع قانون يتعلق ٕ�®داث هذه املؤسسة، 
هو يف الطور اwVٔري من إالجناز دØلو، وسوف يعرض ٕان شاء هللا 

  . �ال Nىل املسطرة ال�رشيعيةمسGتق 
رمغ ذ� فوزارة اPاwلية w�ٔذت بعض التدابري اليت هتم ا9هنوض 
�جلانب �جªعي �لموظفني امجلاعيني، سواء ٔ�ثناء مزاو9هتم ملها3م ٔ�و بعد 
ٕا®ا9هتم كذ� Nىل التقاNد، عندمه التغطية الصحية مجليع املوظفني 

   .ومسGت¨ديم اVٔعوان امجلاNات الرتابية
اك�ن هناك نظامني جمانني �لتmٔمني، اك�ن التغطية الصحية 

سواء داwل   (l’assurance maladie complémentaire)التمكيلية
ٔ�و wارج اململكة، وعندمه إالسعاف والنقل الطيب داwل اململكة، واليت يمت 

  .مليون درمه e30شmٔهنا رصد ¯اليف مايل سGنوي يقدر ب 
  .شكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  .كرا السGيد الوز�رش

  .اللكمة Vٔ®د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقJب
  

  :املس�شار السGيد عبد الصمد مرميي
  .شكرا السGيد الرئ<س
  .شكرا السGيد الوز�ر

  السGيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
Ìمتىن ٔ�ن يمت ٕا®داث هذه املؤسسة Vٔن حقJقة حنن ، السGيد الوز�ر

قطاع من حJث العدد هو القطاع الثاين يف £سGتغرب هذا التwٔmري، هذا 
  . الوظيفة العمومJة بعد قطاع وزارة الرتبية لوطنية

W�ٔابت وزارة اPاwلية ممثل �حتاد  2000هذا القطاع انتظر مXذ سGنة 
الوطين �لشغل �ملغرب Nىل ٔ�هنا Nازمة Nىل تmٔس<س هذه املؤسسة، وWاء 

املركزØت النقابية ومت فJه  �لقطاع مع 2002بعد ذ� اتفاق فاحت يوليوز 
  .2007ينا�ر  19جتديد هذا �لزتام، وجتدد مرة 8لثة يف اتفاق 

هذا القطاع، السGيد وز�ر اPاwلية، من حJث العدد هو الثاين ومن 
حJث احلاWة هو اVٔول، حبيث ٔ�ن Nدد املوظفني مرتبني يف السالمل من 

سة محمد ، تmٔسست مؤس %70مفا دون ×شلكون ٔ�زيد من  8السمل 
السادس �لهنوض �Vٔعامل �جªعية يف قطاع وزارة الرتبية الوطنية، مث 
بعد ذ� تلهتا مؤسسة يف وزارة املالية، وزارة الص�ة، وزارة الفال®ة، 
قطاع املياه والغا�ت، وحنن ال ندري مىت س<مت ٕا®داث هذه املؤسسة 

  .واحلاWة Eبرية هبذا القطاع
حنن Ìمثن هاذ اHهود اÄي بذل من ، و 2010وبطبيعة احلال سGنة 

طرف وزارة اPاwلية والسëG من طرف السGيد املد�ر العام السابق الاكتب 
العام السابق لوزارة اPاwلية احلايل، اÄي توصل يف ٕاطار التوافق ٕاىل 
التوÆات العامة �لقانون حول احلاكمة إالدارية لهذه املؤسسة، ا9متويل املايل 

كتل اVٔجور �لجامNات الرتابية، ال�سGيري، �خgصاصات من  %1تقريبا ب 
  .اليت سGتكون من اخgصاص هذه املؤسسة

ولكن حلد اVٓن الزال �نتظار قامئ، حىت التغطية التمكيلية، السGيد 
الوز�ر، فوجئ موظفون يف القطاع حبذف بعض التغطيات التمكيلية من 

مت توجJه سؤال كتايب و، املتعاقد معها وزارة اPاwلية "سهام"طرف رشكة 
  .يف املوضوع ٕاليمك

حنن ن�gظر اجلواب هبذا الشmٔن، Vٔن املوظفني واملوظفات هبذا القطاع 
الزالوا ي�gظرون ®ل لهذا املشلك يف ٕاطار التغطية التمكيلية، وكذ� 

  .ٕا®داث هذه املؤسسة الهامة �ل�سGبة ٕا9هيم و�ل�سGبة Vٔمهية هذا القطاع
  .وشكرا

  :ةالسGيد رئ<س اجللس
  .شكرا السGيد املس�شار

  .اللكمة لمك السGيد الوز�ر �لرد Nىل التعقJب

  :املنتدب Pى وز�ر اPاwلية الوز�رالسGيد 
  .شكرا السGيد الرئ<س
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السGيد املس�شار، هاذ القضية دØل ®ذف بعض اVٔمور يف التغطية 
الصحية ما خفرب×ش، ولكن جناوبك ٕان شاء هللا ٕ�ذن هللا، وتنظن بmٔنه ٕاذا 

  . إالخوان يف �سªGع �ل�لسة راه يقدروا يدwلوا م�ارشة عند الرشكة اكنوا
، 2017ا�يل بغيت نقول � بmٔنه تنظن Nىل ٔ�بعد تقد�ر يف بداية السGنة 
  . تنظن بmٔنه هاذ القانون ¯ادي جنيبوه ٕان شاء هللا ٕ�ذن هللا ونعرضوه

ذاك اكينة قضية ٔ�خرى بmٔنه زØدة Nىل هاذ املبادرات ا�يل قولت � وه
من اخلدمات دØل  االيشء، اك�ن هناك ٔ�هنم موظفني جامعيني ت<سGتفدو 

موظف  10.000مؤسسة احلسن الثاين لرWال السلطة، عند� ٔ�كرث من 
  . من مجيع اVٔعامل ات<سGتفدو 

وÌمتناو بmٔنه ميل حتدث املؤسسة دØهلم خيففوا حىت العبء Nىل 
  . ٕان شاء هللاملؤسسة دØل هذاك اليش واVٓخر�ن ×سGتافدوا ٔ�كرث 

  .شكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السGيد الوز�ر

، "ٔ�وضاع العاملني بقطاع امجلاNات الرتابية"السؤال املوايل موضوNه 
  .اللكمة Vٔ®د السادة املس�شار�ن من فريق �حتاد املغريب �لشغل

  .تفضيل السGيدة املس�شارة

  :املس�شارة السGيدة وفاء القايض
  .شكرا السGيد الرئ<س

  السادة املس�شارون احملرتمون،
السGيد الوز�ر، ٔ�مل حين الوقت لٕالÌك�اب الفعيل Nىل ملف العاملني 
بقطاع امجلاNات الرتابية وفgح احلوار مع اجلامعة الوطنية �لجامNات احمللية 
املنضوية حتت �حتاد املغريب �لشغل، هذا احلوار اÄي مل يفgح مXذ 

  ؟ 2012
  .شكرا

  :ةالسGيد رئ<س اجللس
  . شكرا السGيدة املس�شارة

  .اللكمة لمك السGيد الوز�ر لٕالWابة Nىل السؤال

  :السGيد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر اPاwلية
  .شكرا السGيد الرئ<س
  السGيدة املس�شارة،

ا�يل نبغي نقول بmٔن موظف امجلاNات الرتابية حباهلم حبال املوظفني  ،ٔ�وال
  . نظام اVٔجور والتعويضات من نفس ادØل إالدارات العمومJة ت<سGتافدو 

كذ� هناك بعض امجلاNات ؤ�¯لبية امجلاNات تتوفر Nىل مجعية اVٔعامل 
  . �جªعية

القضية دØل احلوار ٔ�نه ا�يل يف خ�اري ٔ�نه �ٓخر حوار مع بعض النقا�ت 

، هذا ا�يل عندي Ø��ٔ، وبmٔن الوزارة كذ� ما 2015ٔ�نه اكن يف دجXرب 
Vٔنه بعض اVٔمور دØل وزارة اPاwلية ٔ�نه  معرها قفلت �ب احلوار،

ت�سGتق�ل الناس، تت�اور مع الناس، تت�اول حتل املشالك، ما ¯اد×ش 
£سدوا الباب يف وWه النقا�ت ا�يل �متثل املوظفني ويه عندها دور 
اجªعي 3م �ل�سGبة لنا احXا EوسGيط بني وزارة اPاwلية وبني هاذ 

  . املوظفني
  .شكرا

  :جللسةالسGيد رئ<س ا
  . شكرا السGيد الوز�ر

  .اللكمة � السGيدة املس�شارة يف ٕاطار التعقJب

  :املس�شارة السGيدة وفاء القايض
  .شكرا السGيد الرئ<س

  السGيد الوز�ر،
ما عند×ش يش تعقJب ٕامنا عندي توضي�ات، يع<ش قطاع امجلاNات 

  :الرتابية ٔ�وضاع ٔ�قل ما ميكن ٔ�ن نقول عهنا مزرية، اليت ميكن تلخيصها
ضعف القدرة الرشائية �لعاملني �لقطاع، نظرا لرتت<ب ٔ�¯لهبم يف  -

وNددمه يقارب ثليث موظفي امجلاNات الرتابية، ؤ�¯لهبم مgوفرون  8- 6سالمل 
Nىل شواهد Wامعية، دون ٕادماÆم واسGتفادهتم من السالمل املناسGبة لهذه 

  ؛درمه 4000الشواهد ؤ�جورمه ال تت�اوز يف ٔ�¯لهبا 
عامل السلطة من طرف بعض رؤساء اHالس شطط يف اسGت -

  ؛من امليثاق امجلاعي 36واملنتخبني، مبا فهيم اÄي مينع Nلهيم القانون الفصل 
التدwل يف ال�سGيري إالداري وهؤالء يفضلون التعامل املهني واحلط  -

من Eرامة العاملني �مجلاNات الرتابية، مسGتغلني يف ذ� مواقعهم، هذا 
Çشغيل هؤالء يف املنازل، سائقني ٔ�و حراس ٔ�و  الشطط يصل ٕاىل ®د

طباwني، وحصة العزل من العمل VٔسGباب ¯ري قانونية كام هو ®ال املوظفة 
، واليت رمغ ٕانصاف القضاء ة الغربية ٕ�قلمي �زةثشGي�ة جبامNة غيا �ننعمية 

  ؛فوضعيهتا مازالت Nىل ®الها
سGتورØ داwل التضييق Nىل احلرØت واحلقوق النقابية املكفو  د -

بعض امجلاNات الرتابية، مبجرد تmٔس<س ماكتب نقابية ينطلق مسلسل 
التضييق والتحرش �لنقابيني وNدم فgح حوارات مع املسؤولني النقابيني 
حمليا وÆوØ وٕاقلمييا من طرف رؤساء اHالس، وقد رفضت وزارة اPاwلية 

، يف ®ني وÆت ٕاصدار تعممي Nىل جمالس حيهثم Nىل ا®رتام احلق النقايب
هتديدا مكgو� حيذر من ٕارسال مف�شGيات يف ®ا  Nدم �قgطاع من ٔ�جر 

  ؛املرضبني
مفا زالت وزارة اPاwلية ٕاىل ®دود اVٓن  ،انعدام اخلدمات �جªعية -

عن مؤسسات اVٔعامل �جªعية اليت وNدت ٕ�طالقها مXذ سGنة مل تفرج 
حJث ظل مرشوع مع  2002نة مع النقا�ت مXذ سG  احلوار ينظم، و 2010
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سGنوات فٕان وزارة اPاwلية مل تتقدم  5وقف التنفJذ، واVٓن بعد مرور 
خبطوة وا®دة يف إالفراج عن هذا املرشوع �جªعي Vٔمهيته املادية 

  ؛واملعنوية
فوىض Eبرية يف ال�سGيري إالداري وتدبري شؤون املوارد الÅرشية  -

امجلاNات الرتابية، وNدم �سGتفادة  eسÅب سوء توزيع املوارد الÅرشية يف
من الكفاءات املتوفرة هبذه امجلاNات، وNدم ربط التكو�ن �لرتقJة وٕاقفال 

  ؛مجيع معاهد التكو�ن التابعة لوزارة اPاwلية
الزبونية، السGيد الوز�ر، واحملسوبية يف �سGتفادة من التعويضات  -

افJة، رمغ هزا9هتا السGيد اخلاصة �Vٔشغال الشاقة وامللوثة والساNات إالض
  .الوز�ر

نطالب، السGيد الوز�ر، �لتعويض عن اVٔخطار �ل�سGبة �لممرضني 
  .واملمرضات ٕاسوة �زمالهئم يف �يق القطاNات

  السGيد الوز�ر، 
نطالبمك من هاذ املنرب، فgح �ب احلوار مع اجلامعة الوطنية لعامل 

التفكري و�قرتاح،  وموظفي امجلاNات احمللية واPعوة ٕاىل ٕارشاQها يف
رمغ رسائلنا املتكررة،  2012ونتmٔسف لكون هذا احلوار مل يفgح مXذ سGنة 

  .والنداءات العديدة والوقفات و�ح�gاWات
  .وشكرا السGيد الوز�ر

  :السGيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السGيدة املس�شارة

  .اللكمة لمك السGيد الوز�ر �لرد Nىل التعقJب

  :وز�ر اPاwليةالسGيد الوز�ر املنتدب Pى 
  .شكرا السGيدة املس�شارة

(le réquisitoire, il est long)،  ة ا�يل منWه يش ®اJف
من هاذ املشالك ا�يل  %70اخgصاص وزارة اPاwلية، ولكن فJه ٔ�كرث من 

 ٔ�T يف ما �رE ،الس امجلاعيةHصاصات رؤساء اgهيا، وال ذاك اليش، من اخ
  .مفيض مXو تتعريف اPسGتور Wاب التدبري احلر، هذا

ولكن، هذا ما �مينعش ٔ�ن وزارة اPاwلية تتوWه دورØت حتت ٕارشاف 
السادة الوالة والعامل، �لرؤساء وال يش ®اWة، حتهثم Nىل ا®رتام القانون كام 
قلت احلق النقايب وال هاذيك، ٕاال اكينني ®االت ا�يل ميكن نعاجلومه، احXا 

  .مسGتعد�ن £شوفومه وهذاك اليش
ملؤسسة، Eيف ما قلت، Ìمتناوا ٔ�نه يف فاحت يف بداية القضية دØل ا

ٕان شاء هللا، حنطو القانون دØل هاذ املؤسسة دØل اVٔعامل  2017
  .�جªعية دØل، هاذاك اليش

احلوار، ٔ�ؤكد � ٔ�نه وزارة اPاwلية مgف�gة Nىل احلوار، ومسGتعد�ن 
  .د املغريب �لشغليف ٔ�ي وقت السGتق�ال دØل اجلامعة الوطنية التابعة لالحتا

�لزتام خشيص وكذ� دØل املؤسسة دØل وزارة اPاwلية ٔ�نه وقت ما 

  .حطييت طلب موNد وال يش ®اWة مسGتعد�ن £سGتق�لوه
  .شكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  .شكرا السGيد الوز�ر

الرب�مج �سرتاتيجي لتحسني تدبري شؤون امجلاNات الساللية، 
  .لسGيد وز�ر اPاwليةموضوع السؤال الثالث املوWه � 

  .تفضل ٔ�®د السادة املس�شار�ن من الفريق �سGتقاليل لÅسط السؤال

  :املس�شار السGيد فؤاد قد�ري
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  .شكرا السGيد الرئ<س احملرتم
  السGيد وز�ر اPاwلية احملرتم،

�درت اPو  ٕاىل £سج وٕاطالق م�ادرات �روم حتسني ٔ�داء امجلاNات 
ة، م�ادرات توجت �لرسا  امللكJة السامJة املوÆة ٕاىل املناظرة الساللي

الوطنية حول السGياسة العقارية �ºو ، ودورها يف التمنية �قgصادية 
  .و�جªعية

الرسا  اليت دعت ٕاىل رفع الصبغة امجلاعية، ومتكني ذوي احلقوق من 
انية ا9متليك ومع متZ اVٔرايض امجلاعية الواقعة داwل دواYر السقي مع جم

  .ٕاعفاهئم من اكمل الرسوم واملصاريف املتعلقة بعملية التحفJظ العقاري
سؤالنا، السGيد الوز�ر احملرتم، اليوم هيم مفردات ومالمح واقع التدبري 

- 2013واسGتغالل هذه اVٔرايض، نتاجئ و8�ٔر اéططات، ؤ�خرها خمطط 
مجلاعية يف صلب العملية ، مث اVٔفاق املسGتق�لية جلعل هذه اVٔرايض ا2015
  .التمنوية

  .شكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  .شكرا السGيد املس�شار

  .اللكمة لمك السGيد الوز�ر لٕالWابة Nىل السؤال

  :السGيد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر اPاwلية
  .شكرا السGيد الرئ<س

السGيد املس�شار، ٔ�� ¯ادي نعطيك النتاجئ دØل الرب�مج ا�يل اكنت 
  :اPاwلية N�ٔدته وزارة

ضبط املعطيات العقارية �لجامNات الساللية Nىل شلك كناش : ٔ�وال
 10متت املعاجلة دØل  (un sommier de consistance)حمتوØت 

  .مليون هكgار 15ن ٔ�صل م�ديئ داملليون دØل الهكgار م
املعطى الثاين، وهو ضبط املعطيات الÅرشية، وحتديد Nدد امجلاNات 

N دد النواب وذوي احلقوقالساللية، وكذ�.  
�ئب  8215جامNة ساللية،  3734ا�يل توصلنا ليه، اكينة يف املغرب 
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  .ذوي احلقوق يف طور �جناز، مازال ما مكلناش
8لثا، حتصني وتmٔمني اVٔرصدة العقارية امجلاعية عن طريق التحفJظ، حلد 

ا�يل ٔ�لف هكgار  53ٔ�لف هكgار حمفظة، مقابل  300الساNة اكينة مليون و
داملليون  8، اVٓن ا�يل موضوع الت�ديدات إالدارية هو 2013اكنت ق�ل 

ونصف دØل الهكgار، املوضوع ملطالب دØل التحفJظ من طرف وزارة 
  .اPاwلية مليون ونصف دØل الهكgار

(L’axe) ظ العقاري ل²ٔرايض امجلاعيةJرسيع وترية التحفÇ الرابع وهو .
واك  الوطنية �لم�افظة العقارية واملسح العقاري ٔ�وال، مت ٕا�رام اتفاقJة مع ال

  .واخلرائطية
wامسا، حتسني مسGتوى اPفاع عن مصاحل امجلاNات الساللية، مت 

قضية راجئة  4645اتفاقJة �ºمع القضايئ مع احملامني، املتابعة دØل  35ٕا�رام 
  .ٔ�مام خمتلف احملامك العادية وإالدارية
ة ب�مثني العقار امجلاعي سواء عن طريق سادسا، توحJد اVٔمثنة املرتبط

  .الكراء ٔ�و التفويت، اكن هناك ٕاNداد مرجعي ل²ٔمثان
Çسوية وضعية �سGتغالالت ¯ري القانونية Nرب ٕا�رام اتفاقJات مع 
الرشاكء املعنيني، سواء ٔ�مالك اPو  ٔ�و املد�رية العامة �لجامNات احمللية ٔ�و 

  .مراناملكgب الوطين �لسكك احلديدية ٔ�و الع
احلوار الوطين ا�يل �بعتوه ا�يل اكن يف مخس حمطات Nرب اململكة، 
مكن من بلورة وا®د مرشوع اقرتاح قانون سGتغري مبوج�ه وتعدل القوانني 

  .ويه موجودة 1919اجلاري هبا العمل ®اليا وا�يل يه رامك NارفJهنا من 
ول كذ� تفعيل الرسا  امللكJة املوÆة �لمتناظر�ن �لص¨ريات ح

، مت 2015دجXرب  9و 8السGياسة العقارية ا�يل كام ذEرتو �ºو  يويم 
الرشوع يف ورش متليك اVٔرايض الواقعة يف داوYر الري، راه اك�ن هاذ 

 les droits)و (les impôts)من (l’exemption) اليش واك�ن حىت 
d’enregistrement).  

ظفني املركزيني اك�ن �ك/يف دورات التكو�ن دØل النواب واVٔطر واملو 
  .واحملليني

اVٓفاق املسGتق�لية احXا الورش مفgوح ٕان شاء هللا وÌمتناو ٔ�نه Ìمكلوه 
  .معمك

  .شكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السGيد الوز�ر

  .اللكمة لمك السGيد املس�شار يف ٕاطار التعقJب

  :املس�شار السGيد فؤاد قد�ري
  .ليت وافا� هبا£شكر السGيد الوز�ر Nىل املعطيات وإاليضا®ات ا

  السGيد الوز�ر احملرتم، 
اخللفJة اليت حتمكت يف طرحXا لهذا السؤال مرتبطة ٔ�ساسا �لعقار 

وNالقgه �ملبادرة الوطنية واPينامJة الوطنية ا�يل ٔ�طلقها سGيد� هللا ينرصوه 
مؤخرا، والرامJة ٕاىل ا9هنوض �لعامل القروي وٕانصاف رشحية الزالت �رصف 

  .واحلاWة رمغ ما يدعيه البعض يف ٔ�¯الل الفقر
ٕاذن العقار Eيف ما كتعرفو، السGيد الوز�ر، شلك وما �زال ٕا®دى ٔ�مه 
الراكYز ا�يل كتعمتدها اPول لتطو�ر اقgصادØهتا و�ºفع بع�Z �منيهتا 
�قgصادية و�جªعية، واململكة املغربية تعترب من بني هذه اPول ا�يل 

لعقاري مكنطلق ٕالجناح Nدد من املشاريع كرتاهن اليوم Nىل احgياطها ا
التمنوية ولفك مجموNة من املشالك خصوصا مهنا املرتبطة �جلانب �جªعي 

  .واجلانب الب<يئ
الزلنا نعاين اليوم كدو  من مجموNة من الصعو�ت، wاصة يف ظل تعدد 
 اVٔنظمة العقارية ويف غياب ا£س�ام �م �لمقgضيات القانونية املنظمة لهاذ

  .العملية، واVٔرايض الساللية واVٔرايض امجلاعية جزء من إالشاكلية
اليوم، السGيد الوز�ر احملرتم، ®ان الوقت ٕالNادة النظر يف املنظومة، 
�لكمتوا Nىل العديد من املنجزات، ®ان الوقت ٕالNادة النظر يف املنظومة 

ءا هبيئة من حJث البناء واملقاصد، ٕاNادة النظر يف لك ®لقات املنظومة، بد
 ،التدبري واخgصاصات لك هيئة وصوال ٕاىل طرق اسGتغالل هاذ اVٔرايض

مرورا �ملنطلقات اVٔولية لتمنية هاذ اVٔرايض، إالصالح دØل املنظومة، 
تطهري الوضعية القانونية، واحXا كربملانيني البد ما نتحملو مسؤولي�Xا يف هاذ 

  .الباب
  السGيد الوز�ر احملرتم،
اليوم Ì�ٔمك ٕ�دماجمك لهاذ اVٔرايض يف العملية التمنوية Eونوا Nىل يقني 

تقدمون wدمة وماكفeة القgصاد� الوطين، ماكفeة لن Çسعها عبارة، لن 
تعطوا فقط إالحساس �ٕالصالح ولكن سGتقدمون ما يقوي وما يدمع ٔ�راكن 

  .هذا إالصالح
  .وشكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السGيد املس�شار

  . �رشكرا السGيد الوز
اللكمة اVٓن Vٔ®د السادة املس�شار�ن من فريق اVٔصا  واملعارصة 

مواEبة املشاريع املسGتفJدة من املبادرة "لتقدمي السؤال الرابع، موضوNه 
  ."الوطنية �لتمنية الÅرشية

  . السGيدة املس�شارة تفضيل

  :املس�شارة السGيدة جناة مكري
  .شكرا السGيد الرئ<س

  السادة الوزراء،
  والسادة املس�شار�ن،السGيدات 

  السGيد الوز�ر احملرتم،
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تعترب املبادرة الوطنية �لتمنية الÅرشية ورشا ¯ري مسGبوق يف جمال حماربة 
الفقر وإالقصاء، وقد متكXت �لفعل من رفع املسGتوى املع<يش Vٓالف 
الساكن وحتقJق الكرامة هلم وÄوهيم، وهو اVٔمر اÄي جعل مهنا حمط 

  . ويل يف �ٓن وا®دٕاشعاع وٕاجعاب قاري ود
ولكن ل²ٔسف ٔ�فرزت املامرسة، وكام ٔ�كد ذ� التقر�ر اwVٔري �لم�لس 
اNVٔىل �لحسا�ت، وجود ضعف يف التmٔطري واملواEبة مجلZ من املشاريع، 
وهو اVٔمر اÄي مل ميكهنا من حتقJق اVٔهداف املسطرة مع ما ×سGت��ع ذ� 

  .من ٕاهدار �لطاقات واVٔموال
لسGيد الوز�ر، عن اVٔسGباب الاكمXة وراء ضعف من هنا £سائلمك، ا

مواEبة بعض املشاريع املسGتفJدة من املبادرة الوطنية �لتمنية الÅرشية، وعن 
  مقاربة احلكومة حلل هذه املعضZ؟ 

  .وشكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السGيدة املس�شارة

  .لمك اللكمة السGيد الوز�ر لٕالWابة Nىل السؤال

  :تدب Pى وز�ر اPاwليةالسGيد الوز�ر املن 
  .شكرا السGيد الرئ<س

  . السGيدة املس�شارة، ٔ�شكرك Nىل وضع هذا السؤال
ٔ�� مgفق معك بmٔنه اكينني بعض املشاريع ا�يل تعرثات وما مت�ش املواEبة 
دØلها وما جن�اÇش وما وصالÇش �لنتاجئ دØلها، هذا مgفق معك وهذاك 

  . اليش
ال الت��ع دØل وزارة اPاwلية، سواء عن ولكن راه يف ٕاطار ال املراق�ة و

طريق املف�شGية العامة لٕالدارة الرتابية ٔ�و كذ� املف�شGية العامة �لاملية، 
هناك اف�gاص دامئ لهاذ املشاريع وتقومي كذ� ٕاىل اكن هناك تعرثات وٕاىل 

  . اكن ما وصلناش ل²ٔهداف دØلو
ن املبادرة الوطنية ولكن هذا ما �مينعش �ش نقولو بmٔنه مXذ انطالقها �ٔ 

�لتمنية الÅرشية ٔ�هنا عبmٔت �زاف دØل الفعاليات وعبmٔت �زاف دØل 

  :املتدwلني ملواEبة هاذ املشاريع
  .ٔ�وال، لضامن م�دٔ� �لتقائية، فضامن اسGمترارية دØل هاذ املشاريع

كذ� ٔ�سلوب الرشاكة والتعاقد من W�ٔل حتديد مسؤوليات وواج�ات 
 ëبة و�رالتصخيص الرشاكء فEو  واملواº� ةJت�شارك معا� املصاحل اخلارج ،

  .وكذ� امجلاNات الرتابية وال�سGيج امجلعوي
 le) تعز�ز الكفاءات التقXية �لجمعيات والتعاونيات Nرب ال�شJÅك 

réseautage) ة و3نية امجلعياتJشجيع ا®رتافÇو. 
  ..املهم ا�يل اك�ن ٔ�ننا ما ٔ�مكن تن�اولو ٔ�نه ميكن

اك نتاجئ Wد ٕاجيابية ٕاىل ٔ�حصينا Nدد املسGتفJد�ن من املبادرة واك�ن هن
 40داملاليني، املشاريع ا�يل ٔ�كرث من  10الوطنية �لتمنية الÅرشية ا�يل فات 

دØلها �حجة، ٕاىل اك�ن ) la quasi-totalité( ٔ�لف ا�يل �حجة، ٔ�كرث من
ت يف حXا معمك، ٕاىل اكن يش اقرتا®اايش ®اWة نصلحوها ونواEبوها حىت 

  . هاذ إالطار وذاك اليش احXا نتعاونو معمك ٕان شاء هللا
 .شكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السGيد الوز�ر

  . اللكمة �لسGيدة املس�شارة يف ٕاطار التعقJب

  :املس�شارة السGيدة جناة مكري
  . شكرا السGيد الوز�ر

مة، حصيح ٔ�ن املبادرة الوطنية �لتمنية الÅرشية حققت ٕاجنازات Eبرية و3
  . اسGتفادت مهنا مجيع فeات اHمتع، و£شGيد بذ�

ولكن رمغ هذا لكه ت��قى مك�سGبات Nىل درWة من اVٔمهية ومازالت 
حتتاج ٕاىل املزيد من اHهودات، Vٔن عند� مشاريع ا�يل يه تن�ازت، ولكن 

  . مل ÇسGتغل ٔ�و ÇسGتغل eشلك ضعيف
ش اكع إالجناز �ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن هناك ٕاجنازات ا�يل تعرف تعرث، ما مت

دØلها، ودامئا Eيكون املشلك هو املوارد الÅرشية، ٕاما لنقص العدد ٔ�و 
  .�لتكو�ن

�ٕالضافة ٕاىل ٔ�ن مسطرة الت��ع والتقJمي اليت متكن من مدى ضبط 
وتطابق النتاجئ احملققة مع اVٔهداف املسطرة يف هذه املشاريع املمو  من 

ومدى قJاس T�ٔرها Nىل الفeات طرف املبادرة الوطنية �لتمنية الÅرشية، 
املسGهتدفة بقصد حتسني اVٔداء والوصول ٕاىل النتاجئ امللموسة، قد مت 
Çسجيل eشmٔهنا مجموNة من املشالك والعراقJل، وهاد يش ٔ�كدوا لنا اHلس 
�قgصادي و�جªعي والب<يئ وكذا اHلس اNVٔىل �لحسا�ت، مث �ل�سGبة 

قامت �ف�gاص eرشاكة مع املف�شGية العامة �لمف�شGية العامة �لاملية ا�يل 
  .ٕالNداد الرتاب الوطين

   :دعنا ن�ساءل معمك السGيد الوز�ر
من املسؤول عن هذه العراقJل واملشالك املس�Z من طرف لك هذه 

  املؤسسات الوطنية؟ وما مmٓل هذه التوصيات والتقار�ر؟ 
مشاريع ما يه النتاجئ املتوصل ٕا9هيا من wالل تفحص و8ئق Nدد من 
  املبادرة الوطنية �لتمنية الÅرشية املتmٔخرة من طرف وزارة اPاwلية؟ 

ٔ�مل حين الوقت بعد من W�ٔل وضع تقJمي موضوعي وNلمي لهذا الورش 
بmٔهداف نZJÅ، واVٓن قد اسGتمكل مر®لته  2005الهام اÄي انطلق سGنة 

  ؟2015ٕاىل  2011الثانية املمتدة من 
  .شكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  . را السGيدة املس�شارةشك

  .اللكمة لمك السGيد الوز�ر ٕاذا رغبمت يف ذ� يف ٕاطار التعقJب



 �2016ريل �ٔ دورة  –مداوالت جملس املس�شار�ن 

10 

 )2016يونيو  21( 1437رمضان  15

  :السGيد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر اPاwلية
  . شكرا السGيدة املس�شارة

ٔ�� Wاوبتك Nىل ال�ساؤالت اVٔولية، احXا اك�ن التقJمي مسGمتر �لمشاريع 
ن طرف املف�شGية العامة دØل املبادرة الوطنية �لتمنية الÅرشية، سواء م

لٕالدارة الرتابية ومن طرف املف�شGية العامة �لاملية ٔ�و من طرف م/ال البنك 
وتيد�روا   ااPويل، Vٔن عند� ماحنني دوليني رامه حىت هام مgبعينا وتيقميو 

(les degrés de rentabilité) ل هاذ املشاريعØد.  
ريع اليت فشلت ٔ�و ما فٕاذن ٕاىل اكن، ٔ�� مgفق معك ٔ�نه اك�ن بعض املشا

وصلناش لنتاجئ فهيا، مgفقني Nلهيا، VٔسGباب مgعددة wاصة السÅب الرئ<يس 
  . وهو ضعف التmٔطري، اكينة، ضعف التmٔطري والتكو�ن وهذاك اليش

ولكن راه اك�ن جمهود Eبري ا�يل بذلتو اPو  جبميع املكو�ت دØلها، 
ملسامهة يف التmٔطري، وwاصة وزارة اPاwلية، ال �كو�ن امجلعيات وال ا

وتنظن بmٔنه النتاجئ ا�يل وصلنا لها فهاذ العرش سGنني نتاجئ 3مة وWد ٕاجيابية، 
ٔ�ننا Eيف ما قلت حفظنا Eرامة املواطن، رفعنا من الع<ش دØلو ومكXامه 
حىت الناس ا�يل اكنوا Nا×شني فيش ظروف ا�يل مايش يه هاذيك لقاوا 

د 5 بفضل هاذ املبادرة ا�يل يه كام ٔ�ماEن ا�يل تيل�mٔوا لها، هذا لكه امحل
  .مغريب بفضل املبادرة دØل سGيد� هللا ينرصو-قلنا، مرشوع مغريب

  .شكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  . الوز�ر السGيد شكرا

ٕاعامل القانون �ل�د من ظاهرة قضاء "السؤال اخلامس موضوNه، 
يك لتقدمي ، اللكمة Vٔ®د السادة املس�شار�ن من الفريق �شرتا"الشارع
  .السؤال

  .اVٔسGتاذ تفضل

  :املس�شار السGيد عبد امحليد فاحتي
  ، الوز�ر السGيد

ق�ل Ø�ٔم ويف سا®ة Wامع الفXا ويه السا®ة اليت يه عنوان �لمغرب 
EبN ºىل وWه هاذ الكرة اVٔرضية، مسعنا ٔ�ن من مسح لنفسه ونعت نفسه 

املواطنني و�زجرمه  ليتوWه ٕاىل" اVٔمر �ملعروف وا9هنµي عن املنكر"جبامNة 
  . بغري حق

هذا جزء من ظاهرة جممتعية فهيا هاذ اجلانب وفهيا Wانب �ٓخر، من 
  . �ريد ٔ�ن يقgص لنفسه من ®االت الرسقة ٔ�و ¯ريه

هذا خطر Nىل اHمتع، خطر Nىل القانون، وخطر ٔ�يضا Nىل  ،لكن
  .متاسك اPو  ومتاسك اHمتع

تعلق هبا ٕاىل هذه الظواهر Eيف تنظر وزارة اPاwلية يف اجلانب امل 
  اHمتعية املش<Xة واملقلقة يف نفس اVٓن؟

  :السGيد رئ<س اجللسة

  .شكرا السGيد املس�شار
  .اللكمة لمك السGيد الوز�ر لٕالWابة Nىل السؤال

  :السGيد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر اPاwلية
  .شكرا السGيد الرئ<س

  ،السGيد املس�شار احملرتم
بني ما ا�يل هو حصيح وا�يل مايش حصيح،  ٔ�وال wاصنا ند�رو الفرق

اك�ن هناك �زاف دØل الشائعات، م/ال �ٓخرها مراQش ٔ�نه اVٔمن الوطين ٔ�نه 
ٔ�لقى الق�ض Nىل وا®د جوج دالشGباب وذاك اليش يف ا9هنار ذاك اليش ما 

  .Eيناش، اVٔخرى ميكن Ìكون معك واحض ذاك اليش
� ٔ�نه يش وا®د يد�ر اVٔمر الثاين، هو ٔ�نه حىت وا®د ما يبغي لبالد

رشع يدو، مرفوض رفضا �ما ٔ�نه يش وا®د يد�ر رشع يدو، اكينني هذوك 
احلاالت ا�يل سواء الناز  دØل سال، وا�ىل دØل بين مالل، اكينة wدمXا 
داك اليش لهذا، وا�ىل اVٔدىه واVٔمر هو ذاك اليش هو ا�يل وقع يف احلرم 

  .اجلامعي
ولكن اPو  ٔ�نه التعلëت واحضة بال  ٕايه هذاك صعيب اVٔمور دØلو،

ما نقول صارمة Vٔنه wاصها �كون التعلëت دامئا يف هاذ امليدان �كون 
صارمة دامئا، التعلëت واحضة تعطات ٔ�نه الفاNلني دØل هذاك دØل مكXاس 

دØل الناس ا�يل قاموا  10ٔ�هنم يتلقى Nلهيم الق�ض يف احلني وذاQيش وفعال 
شني يف حق هذيك السGيدة هذQيش تلقى Nلهيم الق�ض هبذاك العمل امل 

  .لكهم وتقدموا �لعدا ، وÌمتىن ٔ�نه العدا  تقول يف حقهم هذاك اليش
ٔ�� معاك ٔ�نه اPو  �كون ®ارضة وما £سمحوا حىت ليش وا®د ٔ�نه يبدا 

  .يقوم هو بذاQيش هذاك
عندمه املصاحل اVٔمXية تتقوم �لواجب دØلها، السادة الوالة والعامل 

تعلëت واحضة يف هاذ امليدان يت¨ذوا ٕاجراءات ®ازمة ولو دامئة يف ذاك 
امليدان، كذ� ٔ�نه ذاك هاذ السلواكت املنحرفة وذاك اليش من ¯ري اPور 
اVٔمين دØل وزارة اPاwلية واملصاحل اVٔمXية وذاك اليش wاص مجيع الناس 

ال الفاNلني امجلعويني وال لكها �كون تقوم بوا®د اPور يف هاذ امليدان سواء 
الرتبويني وال السGياسGيني وال ذاك اليش وما حنملوش ¯ري اVٔمن و®ده 
املسؤولية دØل هاذ اليش يتعاونوا امجليع، ولكن هذا ما املسؤولية اwVٔرية 

  . تنقولها بmٔن اVٔمن ولكن نتعاونو امجليع
  .شكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السGيد الوز�ر

  .VٔسGتاذ السGيد املس�شار يف ٕاطار التعقJباللكمة � ا

  :املس�شار السGيد عبد امحليد فاحتي
  .شكرا السGيد الوز�ر Nىل التوضي�ات

حنن ال خنتلف يف اخلطاطة ا�يل Wاوبتو هبا السGيد الوز�ر، لكن جيب 
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ٔ�ن منزي بني شGيnني اك�ن صنف ٔ�ول ا�يل بغا يد�ر القصاص بيدو وميكن 
ٔ�و يش ®اWة من هذا الق�يل، وهذا  بعض السارقني تطوافيتجسد يف 

ل<س w þلفJات ممتدة فكرØ وٕايديولوجJا، لكن الصمت اVٔخطر هو اÄي 
  .عندو wلفJة ٕايديولوجJة وwلفJة سGياسGية

ما ذEرمتوه فë يتعلق �حلرم اجلامعي مبدينة مكXاس هاذي wلفJة 
ك ٕايديولوجJة واحضة ولكن هناك ٔ�يضا يف اجلانب اVٓخر من التطرف هنا

من يغذي خطاب الكراهية وخطاب احلقد وخطاب ٔ�ن نقوم حنن بmٔيدينا ما 
مل ÇسGتطع اPو  القJام به، وشفXا هاذ احلاالت ما يتعلق حبا  إالفطار يف 
رمضان ملواطنني تعقهبم مواطنني، يف ®االت لباس واكنت احلا  يف ٕاÌزاكن، 

  .يف ®االت املثلية وا�يل اكنت يف فاس و¯ريها وبين مالل
�Ä،  اديني ولكن هاذو ٕاجراء �سN ل مواطننيØفهذا ل<س ٕاجراء د

م�شGبعني بثقافة ٕايديولوجJة دي�Jة ممتلئة �لكراهية واحلقد وهاذي ال ختتلف 
  .ونظر�هتا ٔ�يضا ما وقع يف مكXاس هاذي ال ختتلف يف يشء عن إالرهاب

�Ä، نVٔ ه وجب التعامل مع هذه الظواهر، كام نتعامل مع إالرهاب
خطري Nىل اHمتع خطري Nىل متاسك اHمتع وخطرية ٔ�يضا Nىل ٔ�مام الناس 

  ..يف
�Ä،  و  يه املسؤو  ولكن اجلانبPيض ل<س فقط اgة تقWفاحلا

رضوري، �Ä فXمتىن ٔ�ن لك .. الرتبوي رضوري، اجلانب الثقايف واجلانب 
ملرشوع Vٔنه الفاNلني السGياسGيني املؤمXني �ملؤسسات ٔ�ن ينخرطوا يف هذا ا

  .مايش يف مصلحتنا، ومايش يف مصل�ة املواطن، ومايش يف مصل�ة بالد�
  .وشكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  .شكرا السGيد املس�شار

اللكمة لمك السGيد الوز�ر �لرد Nىل التعقJب يف ®دود الوقت املتبقى 
  .لمك

  :السGيد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر اPاwلية
  .شكرا السGيد الرئ<س

  .اليس فاحتيوشكرا 
) c’est pas(¯ري ٔ�� مgافق معاك، حىت املثل ا�يل صغتو، مايش زعام 

زعام ¯ري ت�شري ليه، وهذاك اليش ) c’est un titre indicatif(فهيا 
  .هذا

ال بني هاذ التطرف املذهيب دØل هاذ اجلهة، وال الناس  ما¯اد�ن نفرقو
ويقو� التعز�ر، ا�يل عندمه تطرف خور، ومييش تيقول � �سGت�الل، 

  .وهاذاك اليش، راه ما عند� فرق حىت يش وا®د
  .اPو  تتصدى ال لهذا وال لهذا

  .شكرا
  

  :السGيد رئ<س اجللسة
  .شكرا السGيد الوز�ر

، هو "اÌهتااكت حقوق إال£سان من طرف بعض رWال السلطة"
موضوع السؤال املوWه ٕاىل السGيد وز�ر اPاwلية، اللكمة Vٔ®د السادة 

  .ر�ن من مجموNة الكونفدرالية اPميقراطية �لشغلاملس�شا
  .تفضل السGيد املس�شار

  :املس�شار السGيد املبارك الصادي
  .شكرا السGيد الرئ<س

السGيد  ،نود يف مجموNة الكونفدرالية اPميقراطية �لشغل ٔ�ن ن�Xاول معمك
ظاهرة �Ìهتااكت اجلسGمية حلقوق إال£سان من طرف بعض رWال  ،الوز�ر

اليت تؤدي ٕاىل خروج مجموNة من املواطنني يف مظاهرات السلطة، و 
  .واح�gاWات سلمية، اح�gاWا Nىل هاته السلواكت

Äا، £سائلمك السGيد الوز�ر احملرتم عن إالجراءات اليت اختذهتا وزار�مك 
  .�ل�د من هاته �Ìهتااكت

  .وشكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  .شكرا السGيد املس�شار

  .راللكمة لمك السGيد الوز�

  :السGيد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر اPاwلية
  .شكرا السGيد الرئ<س

  ،السGيد املس�شار
ٔ�ن وزارة اPاwلية عندها �ٓليات ا�يل تتmٔطر هبا، وتواEب .. اجلواب Nىل 

هبا السلطات احمللية، مبا يضمن الزتا3ا وتقJدها �ل�رشيعات، واملقgضيات 
  .هنا وامجلاعيةالقانونية املنظمة �لحرØت، سواء الفردية م

 خمتلف التدwالت حتصنيتقوم Nىل مع كذ�، كتÅىن مهنجية ٕاس��اقJة 
اليت يبارشها رWال السلطة من لك الت�اوزات اليت من شmٔهنا املساس 
مبامرسة هذه احلرØت، ٔ�و احلد من ا9متتع �لضام�ت اéو  قانو� يف هاذ 

  .إالطار
لق �ملس حبقوق ٔ�و معلومات تتع كذ�، عند ورود ٔ�ية شاكية

وحرØت اVٔفراد، ٔ�و شطط يف اسGتعامل السلطة، يمت سواء يف هاد ا�لجنة 
إالدارية، ٔ�و جلنة �بعة �لمف�شGية العامة لٕالدارة الرتابية، من W�ٔل تقيص 

  .وحتديد املسؤوليات احلقائق
كذ�، يمت Nىل ضوء نتاجئ اVٔشغال دØل هاذ ا�ل�ان اختاذ إالجراءات 

وص Nلهيا قانو�، يف ®ال ثبوت هذه الت�اوزات، مضن ٕاطار التmٔديJÅة املنص
ما تقgضيه قواNد احملاسGبة واملسؤولية، Nالوة Nىل تفعيل املساطر 

  .واملتابعات القضائية املعمول هبا عند �قgضاء
عطى إالحصائيات يف ٕاطار مسائZ اوتنظن السGيد وز�ر اPاwلية 
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 اHالس التmٔديJÅة، وا�يل مت سابقة دØل رWال السلطة ا�يل مت عرضهم Nىل
اختذ، وا�يل مت يف حقهم اختاذ ٕاجراءات تmٔديJÅة صارمة توصل حىت �لعزل 

  .من سZ السلطة
وكذ� ٔ�نه، من ا�يل ت<gقدموا ®االت حمددة لوزارة اPاwلية، راه 

  .تيجروا التحرØت الالزمة eشmٔهنا، وكذ� اختاذ إالجراءات يف هاذ الصدد
  .وشكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السGيد الوز�ر

  .اللكمة Vٔ®د السادة املس�شار�ن يف ٕاطار التعقJب
  .تفضل

  :املس�شار السGيد املبارك الصادي
  . شكرا السGيد الوز�ر Nىل جوا�مك

ٕاال ٔ�نه Ìرى احلل ل<س دامئا زجرØ، احلل هو ٔ�وال، �ش ما نعمموش 
¨دموا يف ظروف Wد صعبة، رWال السلطة فهيم وا®د العدد Eبري ا�يل Eي

  .وEي¨دموا لساNات طوال، خلدمة املواطنني وخلدمة الوطن
ولكن، هناك بعض رWاالت السلطة ساحمهم هللا، ا�يل ماعرفXاش واش 
هاذ الضيق ا�يل Nا×شني فJه Eيفرغوه يف املواطنني، و�لتايل wاص وزارة 

ن ®امسة، Vٔنه اPاwلية، وحنن نعول Nليمك السGيد وز�ر اPاwلية، �ش �كو
هذا، احXا Nا×شني يف بالد القانون، ومع اVٔسف، اكينة جتاوزات �لقانون 

  .يف وا®د اHموNة دØل احملطات
التظاهر السلمي و�ح�gاج السلمي مضمون دسGتورØ، مع اVٔسف، 
مXذ جميء هاذ احلكومة ويه متتZ حق املواطنني، حق امجلعيات يف 

  .وضعيهتم التظاهر السلمي، اح�gاWا Nىل
  السGيد الوز�ر احملرتم، 

ٕاىل ما املغاربة ما حgجوش يف وضع اجªعي ا�يل مقلق Wدا، لكيش 
ضاغط Nىل املواطنني، الزØدات مgتالية يف اVٔسعار، وا®د اHموNة دØل 
ٔ�شGياء ا�يل مررهتا هاد احلكومة عندها مmٓيس اجªعية Nىل اHمتع، و�لتايل 

  نني احgجوا، ٔ�شGنو ميكن ن�gظروا؟ ٕاىل ما خرجوش هاذ املواط 
ن�gظروا ظواهر Wديدة يف البالد، يه الناس ولت مواطنات ومواطنني 
ولوا ٕاحرقوا نفسهم قدام وا®د اHوNة دØل املؤسسات، واش بغينا نؤديوا 
�ملواطنني املغاربة حJث مXعهم مJحتجوش، ودسGتورØ من حقهم احgجوا 

خترج لنا مظاهر ا�يل مكXعرفوهاش مع  Nىل اVٔوضاع دØهلم، ٔ�هنم ٕاخرجوا،
  .اVٔسف

لهذا املعول Nليمك السGيد الوز�ر، ٔ�نه رWال السلطة خص يف التكوينات 
دØهلم �كون عندمه ثقافة دØل املامرسة حول حقوق إال£سان، خص الوضع 

  .دØهلم من طبيعة احلال خص يتقاد �ش يعطيوا املواطنني
يف وWه املواطنني، راه املغاربة  احXا كنطلبوا رWال السلطة يب�سموا

صبار�ن، السGيد وز�ر اPاwلية، Eيصربوا ٔ�كرث من القJاس، Eيبغيوا ¯ري ا�يل 
يض�ك يف وÆهم، Eيبغيوا ¯ري ا�يل يعطهيم pم زو�ن، Eميكن ما تفكش 
هلم مشالكهم، ولكن متيش لعند لك املؤسسات وتلقى لك اVٔبواب موصدة، 

  .Nلينا فهاد اVٔشGياء ممكن Çشلك خطر
نفgح قوس �ل�سGبة �لجامNات احمللية، مجعية اVٔعامل �جªعية، عند� 

  ...…م�غاش الوزارة خترÆا، عند� اتفاق 2007اتفاق يف 
  ..النقطة الثانية

  .شكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  .شكرا السGيد املس�شار، الوقت اÌهتµى السGيد املس�شار

  .لسGيد املس�شار8نية، ا 30ال، ولكن امسح يل حشال زديت 
  .لمك اللكمة السGيد الوز�ر �لرد Nىل التعقJب

  :السGيد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر اPاwلية
  .شكرا السGيد الرئ<س

نبدوا �wVٔري السGيد املس�شار، هاذي دØل اVٔعامل �جªعية كنظن 
ٕان  2017بmٔنه نوفاو �للكمة دØلنا و�اللزتام دØلنا ٕان شاء هللا، يف بداية 

  .ء ٕ�ذن هللا يتوضع القانون ٕان شاء هللا ٕ�ذن هللا، هذا ا�يل اك�نشا
القضية اVٔخرى، ٔ�نه ما كنظ�ش بmٔنه هناك wالف بي�Xا Nىل القضية 
دØل الظروف الصعبة ا�يل Eيعملوا فهيا رWال السلطة، وwاصة اVٓن، 

  . هاذي اVٔوىل
Pل املد�رية العامة �لشؤون اØا ال االتصاالت دJلية ا�يل ولكهم يومwا

عندها اتصال يويم مع ذاك اليش، ٔ�هنم حيهثم Nىل الصرب وتلبية ®اجJات 
املواطنني، و�ب�سامة Ìمتىن ٔ�نه لكنا نب�سمو يف وWه بعضياتنا اكملني، 

  .مايش ¯ري هام، مايش ¯ري رWال السلطة
القضية اVٔخرى، رامك كتعرفوا بmٔنه �عتداءات ا�يل ٔ�صبح Eيتعرضوا لها 

طة، وهاذي ظاهرة هنا ٔ�تفق مع اليس فاحتي، ٔ�نه ظاهرة ا�يل رWال السل
Eيقوم  wاصها نتصدو لها اكملني، ا�يل هرض معه رWل سلطة وال ا�يل مىش

 c’est une)3ام دØل ا�يل مايش هو من اخgصاصو اكع، ولكن نظرا ٔ�نه 
mission d’intérêt général)  ،لية كتقوم متيش �لشوارعwاPلوزارة ا

تد�ر ذاك اليش ا�يل مايش املهمة دØهلم رWال السلطة، ومع  تنقي هذا،
ذ� تنقومو هبا وذاك اليش، Nىل زعام ذاك بطيب wاطر، ولكن رامه زعام 
يومJا �عتداءات، ٕاذا حسÅت � حشال Eيعتديوا Nلهيم راه مايش معقول، 

  .حىت يه wاصها �wذوها بعني �عتبار حىت يه
  .شكرا السGيد الرئ<س

  :ئ<س اجللسةالسGيد ر 
  .شكرا السGيد الوز�ر

  . اÌهتµى الوقت السGيد الوز�ر
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، اللكمة Vٔ®د "تفيش ظاهرة البناء العشوايئ"السؤال املوايل موضوNه 
  .السادة املس�شار�ن من فريق العدا  والتمنية لتقدمي السؤال

  .السGيدة املس�شارة تفضيل

  :املس�شارة السGيدة Eرمية ٔ�فJالل
  .شكرا السGيد الرئ<س

  سادة الوزراء احملرتمون،ال 
  السGيدات والسادة املس�شارون احملرتمون،

السGيد الوز�ر احملرتم، عرفت العديد من مدن وقرى اململكة تفيش 
ظاهرة البناء العشوايئ، بوترية م�سارNة، تعود ٔ�سGباهبا الرئ<سGية لظاهرة 

  .الرشوة والفساد إالداري و�سGتغالل �نت¨ايب �لفeات احملتاWة
  :سائلمك السGيد الوز�ر£  ،Äا

  ما يه حصيZ معلمك خبصوص احلد من الظاهرة؟
وما يه إالجراءات القانونية والتmٔديJÅة اليت تعزتمون اختاذها ملعاق�ة 

  امل�سGبÅني يف تفيش هذه الظاهرة؟
  .وشكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  .شكرا السGيدة املس�شارة

  .اللكمة لمك السGيد الوز�ر لٕالWابة Nىل السؤال

 GليةالسwاPى وز�ر اP يد الوز�ر املنتدب:  
  .شكرا السGيد الرئ<س
  السGيدة املس�شارة،

وزارة اPاwلية مبعية قطاNات حكومJة ٔ�خرى Eوزارة السكىن وسGياسة 
املدينة ت�سامه يف املعاجلة دØل ٕاشاكلية البناء العشوايئ، من wالل اعªد 

gواء الظاهرة من ٕاسرتاتيجية تنÅين Nىل مقاربة مزدوWة، هتم من Æة اح 
wالل تصحيح ٕاخgالالت اVٔحJاء العشوائية، عن طريق متويل �رامج هتدف 
ٕاىل حتسني ظروف N<ش الساكنة ل�سوية الوضعيات التعمريية، وٕادماج 
اVٔحJاء املعنية �ل�سGيج احلرضي، ومن شmٔن ٔ�نه هاذ السGياسات Çسامه يف 

  .حرص واحgواء هذه الظاهرة
هو من ٔ�ولوØت معل وزارة اPاwلية عن  التصدي لهاذ الظاهرة كذ�

طريق رWال السلطة واVٔعوان دØهلم، ا�يل اختذت وا®د اHموNة دØل 
التدابري، ٕان Nىل املسGتوى الوقايئ ٔ�و التقوميي، من W�ٔل ضامن تقJد خمتلف 
الفاNلني يف مJدان التعمري �لضوابط القانونية والتنظميية املعمول هبا �ل�د من 

ة، ا�يل فعال Çشوه اHال العمراين وختلق كذ� مشالك هذه الظاهر 
اجªعية وت�سÅب يف wلق جتمعات سكXية ¯ري 3يلكة، ال ÇسGتفJد من 

  .الب�Jات
السGياسة دØل اPو  وتفعيال �لتوجهيات احلكمية جلال  املZ نرصه هللا 
ؤ�يده، م�نية لكها Nىل متكني ساكن هذه التجمعات من الع<ش الكرمي يف 

ساEن حمرتمة والئقة، وذ� بتفعيل �رامج السكن �جªعي وÇرسيع وتريته م 
  .وٕاNادة إالساكن والهيلكة اليت تنجز من طرف لك الفاNلني

التصدي كذ� لهذه الظاهرة هناك Nدة دورØت مشرتكة بني خمتلف 
املتدwلني، بني وزارة اPاwلية ووزارة العدل واحلرØت، وزارة السكىن 

دينة هتدف ٕاىل تعز�ز الت�سGيق بني السلطات إالدارية احمللية وسGياسة امل
والنيا�ت العامة واHالس امجلاعية والواكالت احلرضية وÇسهيل تبادل 

  .املعلومات بني هذه اجلهات
هاذ الظاهرة تتابع عن كثب من طرف السلطات احمللية، وكذ� 

  .gصاصاهتمرؤساء امجلاNات احمللية ا�Äن يعترب التعمري من بني اخ 
  .شكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  .شكرا السGيد الوز�ر

  .اللكمة � السGيدة املس�شارة يف ٕاطار التعقJب

  :املس�شارة السGيدة Eرمية ٔ�فJالل
  . شكرا السGيد الوز�ر Nىل جوا�مك وNىل الرشو®ات اليت قدممتوها

ٕاال ٔ�ن ظاهرة البناء العشوايئ ا�يل كنا تنعرفوه دامئا، هو بناء عشوايئ 
  . ٔ�فقي، ولكن ا�يل هو تيكون يف اك�ساح اVٔرايض ¯ري اHهزة

ولكن اVٓن بدينا ك�شوفوا وا®د البناء عشوايئ ا�يل هو بناء عشوايئ 
معودي، وهذا يف السابق، هاذي وا®د السGنوات اكن الزØدة يف طابق 

، ولكن دا� رجعنا ت�شوفو ٔ�ن الناس رجعت كزتمع، Vٔن (retrait)ٔ�وال 
(le plan)  دة طوابق وبداوا تزييدو  يكونتN ىل وا®دN ولVٔادار يف ا ،

  .املراق�ني ت<شوفوا ما اكي�ش ا�يل تيغري هاذ املسائل هاذي
احXا تنعرفو ٔ�ن اVٔسGباب دØل البناء العشوايئ معروفة، يه الهجرة 
وا9منو دØل الساكن وارتفاع اVٔسعار وكذ� تعدد املتدwلني يف مJدان 

  .ن هذه الظاهرة البد ٔ�ن نل�mٔ لعملية الزجرالتعمري، ولكن �ل�د م
جيب ٕا®ا  امللفات اHزئني الرسيني اéالفني �لقانون Nىل القضاء،  ،ٔ�وال

  .وٕاÌزال ٔ�شد العقو�ت يف حقهم
8نيا جيب اختاذ ٕاجراءات تmٔديJÅة يف حق بعض رWال السلطة 

�يل هام واVٔعوان، وكذ� بعض املنتخبني ا�Äن خيالفون القانون، والناس ا
 .تيقوموا هباذ املراق�ة يف بعض اVٔحJان هام ا�Äن يتواطmٔون مع الساكنة

مع لك هذا، فٕان املقاربة اVٔمXية ¯ري اكفJة، رضوري ما نقومو بوا®د 
املقاربة ا�يل يه وقائية، Vٔن املترضر اVٔول فهاذ العملية هو املواطن، 

ن �ل�سGبة لها Wد وكذ� اPو  ا�يل يه يف معلية ٕاNادة الهيلكة تتكو
ملكفة، وهاذ ٕاNادة الهيلكة تيكون وا®د التجزئة عشوائية اكينة، تتجي 
اPو  تتعملها ٕاNادة الهيلكة وتتعطيك وا®د الن��Jة ا�يل ما هياش الئقة وال 

  .Nالقة لها �لتعمري
  .وشكرا
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  :السGيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السGيدة املس�شارة

 .الرد Nىل التعقJب، تفضل لمك اللكمة السGيد الوز�ر يف ٕاطار

  :السGيد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر اPاwلية
  .شكرا السGيد الرئ<س
  السGيدة املس�شارة،

ميكن اك�ن تواطؤ من بعض اVٔش¨اص هذاك اليش، ولكن ¯ري ما 
  . نعمموش

واPور دØل رWال السلطة، ؤ�� قلت � ٔ�� هاذ اليش، ٔ�نه يومJا ٔ�كرث 
ت فهيم اعتداءات Nلهيم فاش �ميشGيو لهدم احلاال 3احلاالت وال  2من 

البناء العشوايئ، تيديو معهم القوات املساNدة ويديو معهم ٔ�عوان السلطة 
  . وهذاك اليش و�عتداءات يومJة Nلهيم يف هذا إالطار هذا

ٔ�نه املسؤولية دØل التعمري، راه من اخgصاص رؤساء اHالس رمغ 
شاكية دØل رئ<س اHلس امجلاعي امجلاعية، ورWال السلطة ميل تتجيه ال 

   ..الوEيلراه تيحيلها Nىل 
اPاwلية ووزارة العدل ووزارة  �Ä فاكنت اPورية املشرتكة بني وزارة

السكىن ٔ�نه التفعيل دØل الشاكØت، ؤ�ن احملامك تصدر اVٔحاكم دØلها، Vٔنه 
امة درمه تنفكو، تيحمك Nليه بغر  500ٔ�ش تيجرى ٔ�نه �متيش عند الوEيل 

  .درمه وتي¨ليوا البناية، �مييش القائد 500
  .شكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السGيد الوز�ر

حامية البطائق البنكJة من "السؤال الثامن واwVٔري، موضوNه 
   .، اللكمة Vٔ®د السادة املس�شار�ن من الفريق �سGتقاليل"القرصنة

 .اليس عبد ا�لطيف تفضل

  :ٔ�بدوح املس�شار السGيد عبد ا�لطيف
  .شكرا السGيد الرئ<س

  السادة الوزراء،
  الزمالء احملرتمني ٔ�عضاء اHلس،

  ،السGيد الوز�ر احملرتم
املوضوع يتعلق بظاهرة Wديدة وغريبة ؤ�صبح لها تmٔثري Eبري ؤ�صبح لها 
مgرضر�ن العدد دØهلم Eيتضاعف، واVٔمر يتعلق ب�شاط دØل وا®د 

البطائق البنكJة اخلاصة  الشGباكت مgخصصة يف جمال القرصنة دØل
�ملواطنني املغاربة وحىت اWVٔانب، اليشء اÄي عرض ممتلاكته املالية ٕاىل 

  . الرسقة
وهذه العملية هاذي اكنوا الناس تي¨ليو فلوسهم يف جJهبم دا� والو 
تيد�رومه يف البنك وتيعمتدو Nىل البطاقة البنكJة �ش ميكن ينقص من 

ي�رسقوا لو، اليوم والو Eي�رسقو þ من احلساب احلاالت ٔ�نه يضيعوا لو وال 
دØلو بدون ما �كون هو Nارفو، حJث �مييش �لبنك �ش يقول هلم راه 
واضع وا®د املبلغ فني هو، تيقول لو راه هزي�Jه �لبطاقة د�Ø، يف الوقت 

  . ا�يل هو ما معرو وصلها �لبطاقة دØلتو
كتاكTر وكتعرض ٕاذن هاذه جرمية Wديدة ؤ�صبحت كثرية وبدات 

  . املمتلاكت دØل الناس �لرسقة
فلهذا نتقدم هبذا السؤال لمك، السGيد الوز�ر، عن ما يه إالجراءات 

  والتدابري الوقائية حملاربة ان�شار هذا النوع من اجلرمية؟ 
هل هناك من تدابري وقائية لهذا املوضوع من W�ٔل حامية ممتلاكت 

   ؟هذا الباب املواطنني ومن تقليل من الزناNات يف
  .شكرا السGيد الوز�ر

  :السGيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السGيد املس�شار

 .اللكمة لمك السGيد الوز�ر لٕالWابة Nىل السؤال

  :السGيد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر اPاwلية
  .شكرا السGيد الرئ<س

  .شكرا السGيد املس�شار
رتونية فعال الكرثة دØل املعامالت بواسطة البطاقة البنكJة uٔداة ٕالك

�لوفاء وٕادارة النقود، فعال سامه يف ظهور جJل Wديد من اجلرامئ املرتبطة 
�لقرصنة، رسقة القن الرسي واسGت¨دامه يف حسب اVٔموال املودNة بطريقة 

، و�ك�يد )فقدان الثقة يف املعامالت البنكJة(¯ري قانونية، مما ٔ�دى ٕاىل 
  . ساYر هذاك الشئاملؤسسات املرصفJة ورشاكت حتويل اVٔموال بعض اخل 

املعطيات إالحصائية ا�يل مgوفرة عند وزارة اPاwلية خبصوص ماكحفة 
اجلرامئ املرتبطة �لبطائق إاللكرتونية wالل امخلسة ٔ�شهر اVٔوىل من سGنة 

قضية ا�يل عند� ا�يل مت املعاجلة دØلها من W�ٔل النصب  16يه  2016
وكة �لغري واملس بنظم و�سGتعامل التدل<يس ملعطيات بطاقة بنكJة ممل

املعاجلة اVٓلية �لمعطيات وقرصنة معلومات محمية ومشفرة �Vٔرشطة 
خشص ٔ�مام  29املغناط<سGية اخلاصة ببطائق االئªن البنيك، مت تقدمي 

ة  120دØل اWVٔانب ومت احلجز دØل  3العدا  من ب<هنم  بطاقة بنكJة فا̄ر
  . علوماتية مgطورةدØل احلواس<ب محمو  وÆ�ٔزة ومعدات م 3و 

إالجراءات والتدابري ا�يل واwذهتا وزارة اPاwلية مع املصاحل اVٔمXية، 
ووعي مهنا هباذ اخلطورة دØل هاذ الظاهرة، وكذ� رغبة مهنا يف بلوغ 
مسGتوى الت�دØت اليت يطرyا التطور، مت ٕا®داث ٔ�ربع و®دات Nىل 

ٕاللكرتونية، املهمة دØلها صعيد اململكة تعىن �جلرامئ املرتبطة �لبطائق ا
تتلخص يف جتميع وحتليل مجيع اجلرامئ املعلوماتية املر�ك�ة Nىل الصعيد�ن 

رامئ املاسة بنظم املعاجلة اجلالوطين واPويل، كذ� ٕاضافة ٕاىل رصد وت��ع 
اVٓلية �لمعطيات وجرامئ إالرهاب املعلومايت، مع ٕاجراءات امحلاية التقXية 
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  . الالزمة eشmٔهنا
فس السGياق، يمت كذ� ت��ع اجلرامئ املعلوماتية، wاصة تZ يف ن

املرتبطة eشGباكت اجلرمية املنظمة ومجع وسائل إالثبات الرمقية يف مواÆة 
املش��ه هبم، Nالوة Nىل ٕاجناز اخلربة التقXية Nىل مجيع احلواسب من W�ٔل 

الرمقية اليت مت  رفع اVٔد  الرمقية وإاللكرتونية �éتربات اجلهوية لت�ليل ا8ٓVر
  . ٕا£شاهئا �لك من اPار البيضاء، مراQش، فاس والعيون

  .شكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السGيد الوز�ر

  .اللكمة لمك السGيد املس�شار يف ٕاطار التعقJب، تفضل

  :املس�شار السGيد عبد ا�لطيف ٔ�بدوح
  .شكرا السGيد الرئ<س

  السGيد الوز�ر،
Nىل هاذ املعطيات القمية واملهمة ا�يل  £شكرمك جزيل الشكر يف احلقJقة

تفضلتو هبا Vٔنه فعال اك�ن قلق عند املترضر�ن، واك�ن الناس عندمه ®رية 
فهاذ املوضوع، خصوصا عندما ت<gفاmWٔوا بيل تيكونوا واضعني يش م�الغ مالية 
Pوا�ر الزمان، ل²ٔمورات دØهلم، حJث �ميشGيو ت<gفاmWٔوا بفلوسهم ما 

  . �لبنكة ت<�داو يف إالجراءاتاكي��Jش، �ميشGيو 
ٕاطار تضامن احلكويم ا�يل ت��غيو نطلبوا مXمك، السGيد الوز�ر، ويف 

 N(sorteىل البحث Nىل يش وسGيZ ٔ�خرى حىت وقائية حبال يش 
d’assurance)  ،وك الناس ا�يل حطني فلوسهمÄ ٔمنيmل التØيش طريقة د

 توقع هاذ القضيةخيلصوا يش �ركة هام وال يش ®اWة، Nىل اVٔقل حJث ت 
ويبان بmٔنه السGيد مايش هو يعين �ريء ما عندوشاي، Nىل اVٔقل فلوسو 
�رجعو لو، واHرم راه جمرم يد�ر راسو، ولكن اHرم ¯ادي يتعاقب ولكن 
الخر مشات ليه فلوسو حىت هو يتعاقب، Nىل اVٔقل �كون ليه يش �ويل 

وا من هاذ القضية لهذاك السGيد وال لهذيك السGيدة ا�يل ميكن هلم يتفك
  . هذه

  . شكرا السGيد الوز�ر احملرتم

  :السGيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السGيد املس�شار

اللكمة لمك السGيد الوز�ر يف ®دود الوقت املتبقى السGيد الوز�ر، 
  .تفضل

  :السGيد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر اPاwلية
  .ال، ال ¯ادي نبلغ اVٔمXية دØلو �لسGيد وز�ر املالية وصايف

  :لسGيد رئ<س اجللسةا
  .شكرا السGيد الوز�ر

  .ؤ�شكرمك Nىل مسامهتمك يف هاته اجللسة
ن�gقل اVٓن ٕاىل قطاع الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين، والسؤال املوWه 

الطريقة اليت تد�ر هبا معلية انتقاء التالمJذ "ٕاىل السGيد الوز�ر، موضوNه 
، اللكمة Vٔ®د "من W�ٔل Çسجيلهم ببعض املدارس واملؤسسات اخلاصة

  .السادة املس�شار�ن من الفريق �سGتقاليل
  .تفضل اليس املاكوي، تفضل

  :املس�شار السGيد ر®ال املاكوي
  .شكرا السGيد الرئ<س

  السادة الوزراء،
  السGيدات والسادة املس�شار�ن،

السGيد الوز�ر، عند� يف بالد� اليوم طبعا لك تيعرف مسGتوى دØل 
  . لك ا�يل تتعرفهااملدرسة العمومJة واملشا

من Wانب �ٓخر اVٔرس املغربية طبعا تعطي لك اVٔولوية، ٕاىل ما قلناش 
�لتعلمي دØل اVٔبناء دØلها، وتتقدر تد�روا Nىل حساب  1اVٔولوية رمق 

التاكليف دØل الص�ة دØلها، Nىل حساب السكن، Nىل حساب القوت 
من املسGتق�ل دØل اليويم، Vٔهنا ت�شوف Vٔن التعلمي اجليد هو ا�يل تيض

  . والدها�ٔ 
ولهذا Nدد دØل اVٔرس املغربية تتوWد نفسها جمربة، ت�سطر Nىل هاذ 

  . اللكمة دØل جمربة، اليوم ٔ�هنا Çس�ل ٔ�والدها يف القطاع اخلاص
لكن مع اVٔسف هاذ اVٔرس وNدد دØلها كثري كتلقى نفسها ٔ�مام Nدد 

ءا من الطريقة دØل دØل املامرسات من طرف هاذ املدارس اخلاصة، بد
ال�سجيل و�نتقائية ا�يل اكينة حىت اجلانب دØل التاكليف ا�يل ثقN ZJىل 

  . اVٔرس املغربية
و�لتايل ال�ساؤل دØلنا اليوم، السGيد الوز�ر، بصفgمك مرشفون Nىل 
التعلمي، قطاNه العام واخلاص، بغينا نعرفو واش اك�ن يش تدابري ويش 

�ة والت��ع والتقJمي دØل العمل دØل املدارس ٕاجراءات يف ٕاطار املراق 
اخلصوصية، �ش تضمنو ٔ�هنا تتقوم �Pور دØلها اVٔول ا�يل هو التعلمي دØل 

  .والد املغاربة مايش يطغى Nلهيا اجلانب دØل الرحب واجلانب املاديا
  .وشكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  .شكرا السGيد املس�شار

Wيد الوز�ر لٕالGىل السؤالاللكمة لمك السN ابة.  

السGيد wاP �رWاوي الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن 
  :املهين

  .شكرا السGيد الرئ<س
  .شكرا السGيد املس�شار

  السGيدات والسادة املس�شارون،
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  السGيدات والسادة الوزراء،
ك�شكر السGيد املس�شار Nىل هاذ السؤال اÄي سGبق ٔ�ن ٔ�ج�ت عنه 

  . يف مXاسGبة سابقة
فال�سجيل يف قطاع مدارس القطاع اخلاص، فعال هناك بعض املدارس 
تل�mٔ ٕاىل معلية �نتقاء Vٔن الطلب يت�اوز Nدد املقاNد املمكXة ٔ�و الطاقة 
�س�Jعابية لهاذ املدارس اخلاصة، مث Vٔنه هناك رغبة HموNة من اVٓ�ء يف 

معينة وNىل  Çسجيل ٔ�بناهئم مبؤسسات معينة Vٔهنا تتوفر Nىل مواصفات
  .موقع جغرايف يناسGهبم وجودة اخلدمات كذ�

�ل�سGبة لتاكليف ا9متدرس فهµي ختضع �لعرض والطلب ولنوعية 
املنظم �لنظام  06.00اخلدمات املقدمة، والوزارة من wالل القانون 

اVٔسايس �لتعلمي املدريس اخلصويص ال تتوفر Nىل الصالحJة القانونية 
  . �لتدwل يف حتديد ا9مثن

�Ä،  اضعا �لعرض والطلب، ولكن مع ذ� الوزارةw مر يبقىVٔفهاذ ا
قامت ببعض إالجراءات �متثل يف ٕاصدار مقرر eشmٔن اعªد دفرت 
التحمالت املتعلق بفgح ٔ�و توسGيع ٔ�و ٕادwال ٔ�و تغيري Nىل مؤسسات التعلمي 
املدريس اخلصويص، ؤ�لزمت هذه املدارس ٕ�خ�ار املعنيني �Vٔمر بطبيعة 

دمات املقدمة وٕاطالعهم Nىل تفاصيلها، مبعىن إالخ�ار وإالNالم املسGبق اخل
  .Nىل لك اخلدمات وNىل رشوط الق�ول وكذ� املقابل

مث اكنت هناك مذEرة وزارية ملد�ري اVٔاكدمييات حتث ٔ�حصاب 
مؤسسات التعلمي اخلصويص Nىل هنج سGياسة الشفافJة يف Nالقهتا مع 

  .اVٔرس
  .وشكرا

  :لسةالسGيد رئ<س اجل 
  . شكرا السGيد الوز�ر

  .اللكمة �لسGيد املس�شار يف ٕاطار التعقJب

  :املس�شار السGيد ر®ال املاكوي
  . شكرا السGيد الوز�ر

يف البداية فاش �لكمت Nىل ٔ�ن اVٔرس جمربة، يعين ٔ�نه ٕاىل wلينا اVٔرس 
ق�ا  هاذ املشلك، ا�يل قلتو، دØل العرض والطلب اكينة ٕاشاكلية عند 

  . ا عندهاش �خgياراVٔرس، Vٔن م
مث فاش �لكمتو Nىل ٔ�ن �نتقائية Vٔنه ما اكي��Jش اVٔماEن اكفJة يف 

  . بعض املدارس
امسح يل السGيد الوز�ر يف Nدد دØل املدارس مايش هذا هو إالشاكل، 
إالشاكل هو ٔ�نه هاذ الناس ت<�غيو يدwلوا التالمJذ ا�يل فوا®د املسGتوى 

�كون عندمه ال�سGبة دØل الن�اح دØل  جJد �ش يف اwVٔري دØل السGنة
، Vٔن هذا هو املعيار الوحJد ا�يل ت<�غيو يد�روا به التواصل مع 100%

اVٔرس، �ش يقولوا هاذ املدرسة راها مزØنة وال مايش مزØنة، ٕاذن wاصهم 

  .خيتارو هام ٔ�حسن التالمJذ ا�يل عندمه مسGتوى �ش يدwلومه
راه طرحXا السؤال من wالل واقع،  واكينة ٔ�رس ا�يل اليوم يف مشالك،

ٔ�رس كمتيش كت�gقل من مXطقة ملنطقة وال من مدينة ملدينة Eمييش �لمدرسة 
لو وا®د الطفل وال جوج واVٓخر Eيقولوا لو  اا�يل قريبة لو �لسكن Eيختارو

  .هذا ما �wذوهش، وت<�قى يف ٕاشاكلية Eبرية Wدا
التاكليف دØل هاذ ٕاذن ٕاىل ما اك£ش وا®د الضوابط لهاذ مبا فهيا 

املدارس، ٕاىل ما اك£ش وا®د الضوابط كتفرضها الوزارة وwلينا هاذ اHال 
حىت هو �لعرض والطلب يف التكو�ن ويف �نتقاء ويف التاكليف، فراه احXا 

  .كنوضعو اVٔرس املغربية ٔ�مام صعو�ت كثرية Wدا يف املسGتق�ل دØل اØVٔم
  .وشكرا السGيد الوز�ر

  :لسةالسGيد رئ<س اجل 
  . شكرا السGيد املس�شار

  .اللكمة لمك السGيد الوز�ر �لرد Nىل التعقJب

  :السGيد الوز�ر املنتدب Pى وز�ر الرتبية الوطنية والتكو�ن املهين
  السGيد املس�شار، 

مع ذ� إالضافة لٕالجراءات اليت ٔ�رشت ٕا9هيا هناك مرشوع مرسوم 
كن من wلق قXوات w�ٔذ مساره يتعلق مبفهوم املدارس الرش�كة، واÄي سGمي

  . �لتعاون والتواصل ما بني اPو  ووزارة الرتبية الوطنية والقطاع اخلاص
وهذا املرشوع مرسوم هو يتضمن دفرت حتمالت ميكن Nىل ٔ�ساسه 

  . التوافق Nىل مجموNة من الضوابط
  .وشكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السGيد الوز�ر

  .. لوW<س�Jك ولكن يتضح ٔ�نمنر اVٓن ٕاىل قطاع التجهزي والنقل وا�
  سوف تقوم �ٕالWابة عن اVٔسGئZ املوÆة �لسGيد وز�ر التجهزي؟ 

 .شكرا
ٕاذن اللكمة Vٔ®د السادة املس�شار�ن من الفريق احلريك لتقدمي السؤال 
املوWه �لسGيد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوW<س�Jك وموضوNه الطرق 

  .القروية، تفضل السGيد

  :حامن اPر×يساملس�شار السGيد عبد الر 
  .شكرا السGيد الرئ<س

  السادة الوزراء، 
  السGيدات املس�شارات،

  السادة املس�شار�ن،
�لرمغ من اHهودات اليت قامت هبا احلكومة يف جمال توسGيع الشGبكة 
الطرقJة وwاصة �لعامل القروي، فال �زال بعض اجلهات تعاين فهيا ال�ساء 
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 ٔVات واJاصة يف احلوامل من الوصول ٕاىل املس�شفw ،طفال ٕاىل مدارسهم
  . فصل الشGتاء، حJث تبقى بعض القرى واPواو�ر يف عز  �مة

اVٔمر اÄي جيعلنا £سائلمك، السGيد الوز�ر، ما يه ٕاسرتاتيجية احلكومة 
لفك العز  عن العامل القروي، wاصة ٔ�ن املناطق املترضرة من فJضا�ت 

  السGنة املاضية؟ 
يد ٔ�ولوØت لك ٕاقلمي من الشGبكة وما هو تصور احلكومة يف حتد

  الطرقJة؟
  .شكرا السGيد الوز�ر

  :السGيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السGيد املس�شار

 .اللكمة لمك السGيد الوز�ر لٕالWابة Nىل السؤال

السGيد عبد السالم الصديقي وز�ر ال�شغيل والشؤون إالجªعية، نيابة 
  :عن السGيد وز�ر التجهزي والنقل وا�لوW<س�Jك

  .سGيد الرئ<س احملرتمشكرا ال 
  . ٔ�شكرمك السGيد املس�شار Nىل طرح هذا السؤال

كام تعلمون وكام قلمت يف سؤالمك، احلقJقة يف هذا اHال هذا ميكن ٔ�ن 
نقول ٔ�ن املغرب يعين حقق ٕاجنازات 3مة �لغاية من wالل الربامج الوطنية 

كتبلغ  �لطرق القروية واملسا� القروية، الشGبكة اVٓن الطرقJة املصنفة
  . Eيلومرت 57.334

الشك ٔ�ن، كام قلمت، هناك بعض املناطق مازالت تعاين من اخلصاص، 
و�Ä مت وضع وا®د الرب�مج هو اÄي ورد يف سؤالمك، �ر�مج طموح 

داملليار دØل اPرمه، ¯ادي  36بوا®د الغالف مايل 3م �لغاية ٔ�كرث من 
وزارة اPاwلية من wالل تنجز eرشاكة ما بني الوزارة، وزارة التجهزي، 

العامالت، يعين وقعت االتفاقJة وهذا بmٔمر من صاحب اجلال  مع العامل 
  . والوالة واHالس املنتخبة

وزارة التجهزي والنقل كتتحمل لك ما يتعلق N�ٕادة تmٔهيل الطرق 
مليار درمه، جزء مXه  3.5املصنفة، وهذا التحمل فJه وا®د املبلغ ٔ�كرث من 

  . 2016زيانية احلالية دØل Çس�ل يف امل
مليار درمه، اVٔقالمي  36التلكفة إالجاملية دØل هاذ الرب�مج هو 

  . دوار 7761جامNة قروية و 859ٕاقلمي،  73املسGتفJدة هام 
الشك ٔ�ن ¯ادي ×شمل خمتلف هذه اPواو�ر ا�يل ٔ�رشت لها، وتتعرفوا 

 55القروي دØل  كذ� هناك �ٕالضافة �لرب�مج الطموح دØل �منية العامل
مليار دØل اPرمه هذا ¯ادي يلعب كذ� دور Eبري فë خيص فك العز ، 
ؤ�عين هذا ٔ�مر ال يت�ادل فJه اثنان، املغرب وا®د مو®د wاص مجيع 
املغاربة ×شعروا بmٔهنم ي�متون ٕاىل الوطن وك<سGتفدوا من التجهزيات التحتية، 

امجلاNات الرتابية وال  ولكن رضوري wاص لك وا®د يد�ر جمهود هللا، ال
  .الوزارات املعنية

  .شكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السGيد الوز�ر

 .اللكمة لمك السGيد املس�شار يف ٕاطار التعقJب

  :املس�شار السGيد عبد الرحامن اPر×يس
  .شكرا السGيد الرئ<س

يف احلقJقة كنت كنمتىن ٔ�ن السGيد الوز�ر �كون ®ارض، ولكن ما 
  . ر دØل معايل الوز�ر ا�يل Wاوبكنقصوش من احلضو 

ولكن يف احلقJقة ٔ�نª �هتدرو ٔ�ننا Ìكونو مجيعا سواسGية فë خيص العدا  
�فJاللت فهيا وا®د اخلصاص  - اHالية، ٕاال ٔ�نه تنلقاو هاذ اجلهة دØل درNة 

  .Eبري، معايل الوز�ر
 واكن لنا لقاء مع السGيد الوز�ر، �لك ٔ�سف، اكن تعطى لينا وعود يف

  .، وكذ� الفJضا�ت ا�يل فاتت2014الوقJتة دالفJضا�ت دØل 
يوم،  N15دة طرقات، اك�ن بعض املناطق ا�يل Çسدات الطريق ملدة 

يوم، ولوال التدwل دØل إالخوة دØل السلطات لبقاوا الناس كام هام،  20
ٕالميي  ت حىتو ت، وتودنو دونحىت لت السكورةدØل ¯ادي نعطي الطريق 

  .نوالون
ملنطقة دØل اميي نوالون ا�يل دامئا مقطوNة، ودامئا عندها وعود هاذ ا

  .ولكن ما اكي�ش اجلواب. ٔ�هنا ¯ادي حتل هاذ البالصة، هاذ املنطقة هاذي
 ، وهاذدØل تلوات، وتيدييل، وٕاغرماVٔخرى كذ�، عند� املنطقة 

  .املناطق لكها Wات ®دا ت<شاك
حىت الناس دإالخوان  يوم ما كتلقاش 20يوم،  15وهاذ الناس هاذو 

فني تزنل ما كتلقاش  (hélicoptère)دالسلطات، Eيبغيوا يتدwلوا، حىت 
  .فني تزنل �ش تعطهيم ¯ري املواد الغذائية

واكنت الوعود اكنت كذ� وعود من إالخوان دØل التجهزي Nىل 
 (les engins)دØل هاذ   (le parc)ٔ�ساس ٔ�نه Nىل اVٔقل �كون وا®د

الطرق هاذو �لناس �ش يلقاوا يدوزوا ال �لقراØ وال �لص�ة �لفك دØل هاذ 
  .وال Vٔي ®اWة

فاجلواب دØلمك، السGيد الوز�ر، �ل�سGبة ليا ٔ�ننا Ìكونو سواسGية �لك 
رصا®ة، و�لك ٔ�سف، ما كنبغيوش نقولوها، وما كنبغيوش نقولو بmٔنه راه 

  .احXا مايش سواسGية
Øٓن الطرقات دVقي، ٔ�نه حلد اJل املنطقة لكها معزو ، هذا ٕاحساس حق

واكن لنا لقاءات مع السGيد الوز�ر Nدة مرات، كنمتناوا ٔ�نه يتفهم، ويطلق 
يوم  20لينا هاذ الطرقات دØل هاذ الثالثة دالباليص ا�يل الناس كتبقى 

  .ٕاىل مدة شهر
، وال سريوا، وال مجيع هاذ امجلاNات ا�يل يه لكها �رااك، ال خزامة
  .�جلانب دØل اجلبال
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و�لتايل، هاذ املنطقة ا�يل يه ج�لية، كنمتىن ٔ�هنا تلقى راسها فهاذ 
مليار، �ش Nىل اVٔقل جتاوب Nىل هاذ اخلصاص ا�يل  55الصندوق دØل 

  .اك�ن
وكنمتىن Nاود 8ين ما متش<ش لبالصة ٔ�خرى، ونبقاو Nاود 8ين دامئا يف 

(la liste d’attente) وهذا مشلك ا�يل كنعانيوه دامئا ،.  
  .شكراو 

  :السGيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السGيد املس�شار

  .اللكمة لمك السGيد الوز�ر �لرد Nىل التعقJب

السGيد وز�ر ال�شغيل والشؤون إالجªعية، نيابة عن السGيد وز�ر التجهزي 
  :والنقل وا�لوW<س�Jك

  ..فقط VٔجJب eسهو  اليس املس�شار، ما ¯اد×ش ندwل معك يف
 عطى وعود، ¯ادي يلزتم هبا، رمبا راه اك�ن ٔ�� كنظن السGيد الوز�ر، ٕاال

Wدو  فë خيص، ولكن راه ¯ادي نبلغو هاذ املطالب د�Ø �ش احلقJقة، 
  . من وNد eيشء فليقم �لواجب، ما ميك�ش يعطي وعود هكذاك

ؤ�ظن ٔ�ن، السGيد الوز�ر، ¯ادي ×سGتجب �لمطالب دØلمك حىت يف 
  .®دود إالماكنيات املتوفرة

  .وشكرا

  :د رئ<س اجللسةالسGي
  . شكرا السGيد الوز�ر

تفويت بعض الرشاكت الكربى لبعض "السؤال الثاين، موضوNه 
  ."اخلدمات عن طريق املناو 

اللكمة Vٔ®د السادة املس�شار�ن من مجموNة العمل التقديم لتقدمي 
  .السؤال

  .السGيد املس�شار، تفضل

  :املس�شار السGيد Nدي جشري
  .eسم هللا الرمحن الرحمي

  لسGيد الرئ<س،ا
  السGيد الوز�ر،

  السGيدات والسادة املس�شارون،
السؤال دØلنا Eيمتحور حول تفويت بعض اخلدمات عن طريق املناو  

  :يف السؤال التايل
£سائلمك، السGيد الوز�ر، عن إالجراءات اليت تت¨ذوهنا من W�ٔل حماربة 

Pو  ظاهرة تفويت بعض الرشاكت الكربى، جزء من ٔ�شغال صفقاهتا مع ا
ملقاوالت ¯ري مؤهZ، دون مراNاة مقgضيات القانون اجلاري به العمل يف 

  .جمال املناو 

  .شكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السGيد املس�شار

  .لمك اللكمة السGيد الوز�ر لٕالWابة Nىل السؤال

عن السGيد وز�ر التجهزي  وز�ر ال�شغيل والشؤون إالجªعية، نيابةالسGيد 
  :W<س�Jكوالنقل وا�لو 

  .شكرا السGيد الرئ<س
بداية ت�شكر السGيد املس�شار Nىل وضع هذا السؤال فë خيص ا�لجوء 

  .ٕاىل املناو 
وكام تعلمون، يه هاذي ظاهرة ÇسGتعمل Nىل نطاق يف بعض اVٔحJان، 
نطاق واسع ولكن نطاق مقنن، وذ� مايش wارWا �لقانون، طبقا �لامدة 

  .العمومJة من املرسوم املتعلق �لصفقات 158
�لطبع، هذا ح4J �كون املقاو  ا�يل ك�شGتغل يف املناو  Eيخصها حترتم 

  .مجيع املقgضيات القانونية
يف ®ا  ما ٕاال ما اك£ش �®رتام، كام قلت، رمبا ٕاال اكنت هناك 
®االت، فالوزارة وال مجيع السلطات احلكومJة ا�يل كتل�mٔ لهاذ اVٔسلوب 

¨ذ إالجراءات الالزمة، ٕاما بوضع ®د �لصفقة ٔ�و دØل املناو ، wاصها تت
لك إالجراءات الرضورية حىت متر اVٔمور يف ٔ�حسن ما �رام، مبا فهيا ال 
املواصفات التقXية دØل الورش وال ا®رتام، وهذا كنع<شوه كذ�، ا®رتام 

  . العاملني يف هذه الرشاكت دØل املناو احلقوق دØل الناس 
ولكن wاص القانون �كون ®ارض، والرضب الشك ٔ�ن هناك جتاوزات 

بيد من ®ديد Nىل لك من سولت þ نفسه بعدم ا®رتام القانون واملقgضيات 
  .القانونية، احXا دو  القانون مايش دو  دØل الس<�ة

  .وشكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  .شكرا السGيد الوز�ر

  .املس�شار يف ٕاطار التعقJب السGيداللكمة لمك 

  :Nدي جشرياملس�شار السGيد 
  .شكرا السGيد الوز�ر Nىل التوضي�ات

فعىل لك ®ال بقدر ما كنمثنو اHهودات ا�يل تتقوم هبا وزارة التجهزي 
والنقل فë خيص التmٔهيل وفë خيص التصنيف دØل املقاوالت، بقدر ما 
التخوف دØلنا ٔ�ن هاذ التmٔهيل وهاذ التصنيف ما ¯اد×ش �كون عندو 

هاذ الظاهرة، Nالش؟ Nالش تند�رو التصنيف معىن ٕاذا ٕاسGمتر� يف 
  :وتند�رو التmٔهيل دØل املقاوالت؟ تند�روها لثالث ٔ�سGباب ٔ�ساسGية

ٔ�وال، هو احلفاظ Nىل اجلودة، Eيفاش، السGيد الوز�ر، وا®د املقاو  
ا�يل يه مصنفة وا�يل w�ٔذت صفقة يف ظروف معينة تتفوت وا®د املقاو  
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افظو Nىل اجلودة؟ واPليل هو ما ا�يل ما مؤهلشاي، Eيفاش ¯ادي حن
الحظنا، هو ما رٔ�ينا جراء اVٔمطار اwVٔرية، وا®د العدد دØل امل�شmٓت 
الفXية تقلعات، وميل حبثنا يف اخلرسانة �ش تصاوبوها تنلقاوا فهيا احلجر، 

  .Eيلو، ٕاذن هذا مشلك 5تقريبا دØل 
هالش ويف فë خيص حقوق العامل، Eيفاش وا®د املقاو  ما مmٔ  ،كذ�

بعض اVٔحJان Qشخص ذايت ما عندو حىت املقر دØل املقاو ، Eيفاش 
¯ادي حيافظ Nىل احلقوق دØل العامل؟ Eيفاش ¯ادي يؤدي الواجب دØل 
الضامن �جªعي؟ ف�اVٔحرى يعين �ش يضمن السالمة يف الورش، هذا 

  .ٕاشاكل
د�روها Nىل كذ� املنافسة، ميل تند�رو التصنيف وتند�رو التmٔهيل، تن

ٔ�ساس ٔ�نه حنافظو Nىل املنافسة الرشيفة، هذا تي¨لق مشلك دØل 
املنافسة، Vٔنه وا®د السGيد ا�يل تياwذ املريش Nىل ٔ�ساس ٔ�نه خيدم هو 
تيد�ر ٔ�مثنة Nىل هاذ اVٔساس، ولكن اVٓخر ا�يل عوال Nىل وا®د املناو  

ٕاذن بوا®د الطريقة ¯ري مرشوNة من طبيعة احلال ¯ادي يد�ر هاذ، 
  .املنافسة الرشيفة ما ت��قشاي

فك¨الصة ٔ�حXا مايش ضد املناو ، ولكن هاذ املناو  هاذي wاصها 
دار طبقا �لقوانني اجلاري هبا العمل، �ش حنافظو Nىل اجلودة يف اVٔوراش 
دØلنا وحنافظو Nىل احلقوق دØل العامل دØلنا وحنافظو Nىل املنافسة 

إالدارة واPو  تد�ر اHهودات �ش هاذ الرشيفة، ا�يل من W�ٔلها يعين 
املقاو  يعين تmٔهل وتصنف و�ش �كون وا®د النظام يف املهنة، �ش ما 

  .�كو£ش وا®د النوع دØل الفوىض ووا®د النوع دØل Nدم مراNاة القوانني
  .شكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  .شكرا السGيد املس�شار

  .بالوز�ر �لرد Nىل التعقJ السGيدلمك اللكمة 

السGيد وز�ر ال�شغيل والشؤون إالجªعية، نيابة عن السGيد وز�ر التجهزي 
  :والنقل وا�لوW<س�Jك

هو السGيد املس�شار احملرتم، ؤ�� ٔ�عرف Ì�ٔمك رWل املهنة وتعرفون جJدا 
  . املوضوع

ما   (la sous-traitance)ٔ�وال بعد هاذ اليش دØل التفويت ٔ�و يعين
  . Æةمن الصفقة من  w50%اصوش يفوق 

من Æة 8نية ما خصوش ×شمل اجلانب الرئ<يس يف الصفقة، يعين 
  . بعض القضاØ 8نوية، هذا من Æة

من Æة 8نية، انطالقا من التجربة ٔ�ن ملا تتكون حقJقة رشكة Eبرية 
تتحصل Nىل الصفقة تتحرم ذاك الرشاكت الصغرى، فذاك الرشاكت 

او  �ش ميكن لها الصغرى يش مرات ت�شGتغل لو ما اك£ش هاذ املن
، Vٔن املنافسة ما ميك�ش ..ت�شGتغل وختدم مجموNة دØل العامل، ما ميكXلهاش

  . حتصل Nىل الصفقة
ولكن من wالل، Nدة ٔ�م/Z يف املغرب، رشاكت كربى ت�شغل بعض 
الرشاكت الصغرى يف ٕاطار املناو  هاذ اليش ا�يل Eيجعل ٔ�ن هاذيك 

  . الرشاكت ت��قى قامئة اÄات
w فق معك، فهوgة ا�يل قلت وهذا مÆني، اك�ن الوÆمر بوVٔاص ا

ولكن هاذ الوÆة كذ� دØل إالجيايب، اك�ن الوWه إالجيايب والوWه السليب، 
ٔ�حXا wاصنا حناربو الوWه السليب بدون شك ؤ�� معك، ٕاىل اكنت ®ا  
بعيهنا كام قلت هاذ اليش wاصو يتفgح فJه حتقJق، ٕاىل ¯ري ذ�، ويتوضع 

  .لف ٔ�مام الوزارة الوصية �ش تد�ر التحرØت الالزمةامل
  .وشكرا

  :اجللسة رئ<سالسGيد 
  . شكرا السGيد الوز�ر

ن�gقل اVٓن ٕاىل السؤال املوWه ٕاىل السGيد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني 
Çسهيل املساطر وجتويد اخلدمات "�خلارج وشؤون الهجرة، وموضوNه 

  ."بية املقمية �خلارجاملقدمة Vٔفراد اجلالية املغر 
اللكمة Vٔ®د السادة املس�شار�ن من فريق اVٔصا  واملعارصة لتقدمي 

  .السؤال، السGيد املس�شار تفضل

  :السGيد ٔ�محمد ٔ�محيدي املس�شار
  .شكرا السGيد الرئ<س
  السGيد الوز�ر احملرتم،

  السGيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،
رصه هللا تعلëته السامJة من لقد ٔ�عطى Wال  املZ محمد السادس ن

W�ٔل ٕاعطاء �هªم �جلالية املغربية املتواWدة wارج ٔ�رض الوطن مث عند 
عودهتم ٕاىل ٔ�رض الوطن، وكذ� فë خيص ٕاعطاء كذ� اVٔمهية يف 

  . ال�سهيل دØل املساطر إالدارية
Äا £سائلمك، السGيد الوز�ر، عن إالجراءات املت¨ذة من طرف وزار�مك 

  ذا الباب؟يف ه
  .وشكرا

  :اجللسة رئ<سالسGيد 
ٕاذا مسحت السGيد الوز�ر ق�ل ما �wذو اللكمة، يف ٕاطار نقطة نظام، 

  .السGيد رئ<س الفريق طلب نقطة نظام، تفضل السGيد الرئ<س

  :السGيد عبد العز�ز بنعزوز املس�شار
  .شكرا السGيد الرئ<س

اه اك�ن وزارة ق�ل السGيد الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج، ر 
  .ارة و�س��ر و�قgصاد الرمقيالصناNة والت�
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  :اجللسة رئ<سالسGيد 
يف بداية اجللسة، السGيد الرئ<س، السGيد اVٔمني يف املراسالت ا�يل قرٔ� 
هناك ٕاخ�ار نؤكد Nىل ٔ�ن السGيد الوز�ر دØل الصناNة والت�ارة و�س��ر 

ليك، هاذ اليش راه تقال و�قgصاد يتعذر عن احلضور الرتباطه ب�شاط م
  .يف بداية اجللسة السGيد الرئ<س

  .السGيد الوز�ر تفضل لٕالWابة Nىل السؤال، معذرة

س �رو <السGيد وز�ر ال�شغيل والشؤون إالجªعية، نيابة عن السGيد ٔ�ن 
  :الوز�ر امللكف �ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة

  . شكرا السGيد الرئ<س
  .احملرتم Nىل سؤالمكشكرا السGيد املس�شار 

هو احلقJقة Eيحظى �حلالية والراهنية نظرا لبداية يف عودة ٕاخواننا 
  . املغاربة املقميني �خلارج

الوزارة امللكفة �ملغاربة املقميني �خلارج قامت بعدة ٕاجراءات، ٔ�ذEر مهنا 
  :ما ييل

ال ٕاطالق البوابة إاللكرتونية اجلديدة �لوزارة، واليت تتضمن دلي :ٔ�وال
�لمساطر وإالجراءات إالدارية اVٔكرث تداوال Pى ٔ�فراد اجلالية املغربية 

  �خلارج؛ 
الت�سGيق مع Nدد من إالدارات واملؤسسات العمومJة قصد تطو�ر  :8نيا

  اخلدمات عن بعد، مبا فهيا التطبيقات Nىل الهواتف وا�لو®ات اEÄية؛
احلكومة الصادر بتارخي ت��ع التفعيل إالجيايب مل�شور السGيد رئ<س  :8لثا

  الرايم ٕاىل ٕا®داث شGباك wاص �ملغاربة املقميني �خلارج؛ 2015يوليوز  20
السهر Nىل تنفJذ توصيات ا�لجنة الوزارية لشؤون املغاربة املقميني  :رابعا

�خلارج وشؤون الهجرة، يف Nدد من القضاØ ا�يل كتخص مغاربة العامل، 
ر إالدارية وجتويد اخلدمات، هذه ا�لجنة والسëG املتعلقة بتÅسGيط املساط

�لطبع ¯ادي تعقد �جªع دØلها ¯دا ٕان شاء هللا حتت رئاسة السGيد 
  رئ<س احلكومة؛

العمل يف ٕاطار جلنة تضم Nدة قطاNات حكومJة تنكب Nىل  :wامسا
معاجلة إالشاكالت القانونية اليت تعرتض قضاة التوثيق والعدول العاملني يف 

عدا  eسفارات وقXصليات اململكة �خلارج، wاصة تZ ٕاطار خطة ال
املرتبطة �لزواج والطالق وكفا  اVٔطفال املهملني، ٕاىل ¯ري ذ� من 

  القضاØ؛
واليت  (Apostille)س<مت الرشوع يف تفعيل اتفاقJة ا9هتم<شGية  :سادسا

مبقgضاها س�Xاط �لسلطة احمللية حتت ٕارشاف والة وعامل صاحب اجلال  
  املصادقة Nىل الو8ئق الصادرة عن السلطات املغربية املوÆة �ل¨ارج؛ 3مة

اعªد الس�ل إاللكرتوين يف جمال ال�سجيالت يف احلا  املدنية  :سابعا
يف ٔ�فق تقوية الب�Jة املعلوماتية، حJث مت ٕاطالق ٔ�ول جتربة لتضمني رسوم 

  ؛احلا  املدنية Nىل دNامة الكرتونية

Xمي :ا8مPد اªات اعJبوع، مايش يعين يلبيوا احلاجGسVٔم اØ�ٔ Zومة طي
  ؛دØل املواطنني دØلنا، ومع مرونة اخلدمات وتÅسGيط إالجراءات إالدارية

ٕا�رام اتفاقJات مع Nدد من املؤسسات الوطنية والقطاNات  وw�ٔريا،
  .احلكومJة، هبدف حتسني اخلدمات إالدارية املقدمة

إالجراءات اVٔساسGية اليت تقوم هبا  السGيد املس�شار احملرتم، ،تلمك يه
  .وزارة اجلالية والهجرة

  .وشكرا

  :اجللسة رئ<سالسGيد 
  . شكرا السGيد الوز�ر

  .اللكمة لمك يف ٕاطار التعقJب، السGيد املس�شار

  :السGيد ٔ�محمد ٔ�محيدي املس�شار
  .شكرا السGيد الرئ<س

  ،السGيد الوز�ر
ء ٕاىل ٔ�رض الوطن، لكام اقرتب املومس دØل العطZ الصيفJة لرجوع هؤال

و£سمع بmٔن هناك جلان وجلنة، ولكن هاذ املواطنون يطالبون �مللموس، 
السGيد الوز�ر، wاصهم امللموس، السGيد الوز�ر، وا®د احلاWة، Vٔن إالدارة 

ٓ يف اجتاه واملواطن يف اجتاه    . خر�
جيب ٔ�ن نعي جJدا بmٔن، السGيد الوز�ر، ¯الب دØل هاذ املواطنني 

  .عقاراهتم �لرجوع ٕاىل ٔ�رض املهجر يل�mٔون ٕاىل بيع
Nالش السGيد الوز�ر؟ Vٔن تدين دØل اخلدمة دØل إالدارة، هاذ 

  الشGباك الوحJد ا�يل كتقولوا ٔ�مشن ن��Jة دØلو ا�يل Eيعطي؟ 
املواطن مقمي �خلارج Eيجي غيÅين اPو�رة دØلو يف التجزئة ما EيXÅ<ش 

لرخصة Eيخصو الواك  يف العشوايئ، ولكن �ش ¯ادي حيصل Nىل ذيك ا
احلضارية، wاصو امجلاNة احلضارية، wاصو الوقاية املدنية، wاصو، wاصو 

  .الرٔ�ي دØل العام  وال دØل الوالية، ٕاىل ¯ري ذ�
ٔ��ن يه املسطرة؟ �N 5ليمك السGيد الوز�ر، وا®د احلاWة، واش �يق 

الورقة بmٔن يش دو  حبال املغرب بmٔن ميل كتدwل �لسGيارة بmٔن wاصك 
خرضاء، وميل Eيكون راجع بmٔن اPيوانة كتطبع þ، ولكن ما كزيولهاش من 

(l’ordinateur) نواتGالق لسN يبقى ذيك املواطنE؟   
واش عندمك يش تطو�ر دØل هاذ إالدارة وكذا، ا�يل كتقولوا بmٔن ¯ادي 
ختدموا يش مسائل ٕالكرتونية، الاكمريات وكذا، بmٔن السGيارة دازت، دا� 

  .بmٔن ما اكي�ش احلدود بني اPو  ودو  ٔ�ورو�
هناك وا®د احلاWة، هناك وا®د اجلالية، Nدد Eبري ا�يل Eيبغيوا يقريوا 
والدمه يف البالد دØهلم، ولكن ميل Eيجي Eيدوز شهر�ن، ثالث ٔ�شهر 

  . Eيندم، وEيخصو �رجع يف ®التو، Nالش؟ Vٔن إالدارة ما Eي�ربش التعامل
هللا اكينة ٕادارة يف اPو  املقمي هبا، اكينة  ٔ��ن يه الص�ة؟ يه سGب�ان

القXصلية، ميل Eمييش لٕالدارة دØل البº املقمي به مع إالدارة دØل القXصلية 
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  . فرق Eبري بني العقلية دØل املغرب wدامة يف ذيك القXصلية
وكنقولو، السGيد الوز�ر، بmٔن العام ز�ن، هاذي سGنني واحXا ك�سمعو 

 ®د اVٓن بmٔن املس�مثر املغريب، �لك رصا®ة املهاجر العام ز�ن، ولكن ٕاىل
املغريب بقى ك<شوف بmٔنه عندو الرا®ة يف البº الثاين، وما Nاملش الثقة يف 

  . البº دØلو
السGيد الوز�ر، بغينا ل²ٔسف Vٔن احXا ما كنحملوش املسؤولية  ،ولهذا

ة الرتابية، فهيا Vٔن فهيا املتدwلني، فهيا الضمري دØل إالدار .. �لوزارة دØل
امجلارك، فهيا التعسف، فهيا وا®د احلاWة، Vٔن املواطن ميل Eيوصل �ºيوانة 
حبال ا�يل تتقول مايش �لكوم<سارية يف وا®د الوقت، ٔ�ما حىت الكوم<سارية 
دا� راه فهيا وا®د النوع دØل التعامل، مع العمل بmٔن ميل Eيدوز وEيقطع 

  .مةوا®د العدد دØل اPول يف را®ة �
  .شكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  . شكرا السGيد املس�شار

  .اللكمة لمك السGيد الوز�ر تفضل �لرد Nىل التعقJب، تفضل

عن الوز�ر امللكف  ال�شغيل والشؤون �جªعية نيابة وز�رالسGيد 
  :�ملغاربة املقميني �خلارج وشؤون الهجرة

يعين فJه ٔ�� �لطبع، السGيد املس�شار، يف pممك وا®د اجلزء 
الصواب، ولمك ل<ست الصورة بتZ املسودة، سوداء ٕاىل هذه اPرWة، 

  . اك�ن حتسن، ما ميكXاش Ìكروه، اك�ن حتسن
رمبا wاصنا ند�رو ٔ�كرث، والشك ٔ�ن إالخوان دØلنا ك<سGتاهلوا لك wري، 

  .ولكن اك�ن حتسن يف إالدارة، ما خنوفوش الناس هباذ الشلك هذا

  :اجللسة رئ<سالسGيد 
  .اشكر 

  .اÌهتµى الوقت السGيد الوز�ر
ٕاىل مسحت السGيد الوز�ر، ن�gقل ٕاىل السؤال اwVٔري املوWه ٕاىل السGيد 

Nعية، وموضوªة " هوز�ر ال�شغيل والشؤون �جJمي التطبيقGٔخر املراسmت
، اللكمة Vٔ®د السادة املس�شار�ن من فريق اVٔصا  "�84.11لقانون 
  .واملعارصة

  .تفضل السGيد الرئ<س

  :السGيد عبد العز�ز بنعزوز شاراملس� 
  .شكرا السGيد الرئ<س

  السGيد الوز�ر،
  السGيدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

  . هاذ السؤال ما فهيش التخويف، هاذ السؤال فJه اسGتفسار
 5يعين دازت دا�  84.11خرج،  2011عند� وا®د القانون يف 

ة �جªعية، الضامن سGنني، ما بغيتوش تطبقوه، يتعلق اVٔمر بنظام امحلاي

  . �جªعي دØل السائقني املهنيني
واش ما عندمكش ٕاماكنيات؟ واش مشغولني حباWة ٔ�خرى ٕاال هاذ 

سGنني راه �زاف السGيد الوز�ر، ٔ�قXع  5املوضوع ما مشغولي�ش به، يعين 
سGنني ما بغيتوش تطبقوا هاذ القانون ؤ�نª  5املهنيني ؤ�قXع املغاربة Nالش 

  ه �لربملان مايش الربملانيني؟ ا�يل ج�تو 

  :اجللسة رئ<سالسGيد 
  . شكرا السGيد املس�شار

 .اللكمة لمك السGيد الوز�ر لٕالWابة Nىل السؤال

  :وز�ر ال�شغيل والشؤون إالجªعيةالسGيد 
  .شكرا السGيد الرئ<س

  السGيد املس�شار احملرتم، 
 5د كام قلمت �لطبع هناك القانون، اكن مقرتح قانون تقدمت به وا®

 24فرق �رملانية يف جملس النواب ومت ال�رش دØلو يف اجلريدة الرمسية بتارخي 
، هيم كام قلمت يعين تطبيق الضامن �جªعي وامحلاية �جªعية 2011نونرب 

لفائدة العامل الطرقJني، 3نيي الطرق، ٔ�ساسا سائقي السGيارات ا�يل عندمه 
  . رخص، ا�يل عندمه

�ارشة، هذا مقرتح قانون اكن رضوري اVٔجرٔ�ة �لطبع مت من بعده م 
  دØلو، Eيفاش، بmٔي صيغة؟

�كونت جلنة بني وزارية، جلنة تقXية عهد ٕا9هيا ٕاخراج املراسGمي وإالNداد، 
  :ٔ�وال هذه ا�لجنة wلصت ٕاىل ما ييل
املتعلق مبدونة التغطية الصحية  65.00هناك مرشوع تعديل القانون 

مراسGمي تطبيق القانون ا�يل Eينص Nلهيا  مشاريع 3اVٔساسGية، اكنت هناك 
  .القانون

اكنت كذ� ٕادwال تعديالت Nىل مدونة السري وNىل بعض النصوص 
  . التطبيقJة

ولكن هاذ العامل الناس ا�يل شا¯لني يف الطرق ما Nارف�Jش ٔ�مسو يه 
  املداخJل دØهلم، حشال wاصهم �ش يقدو ×سامهوا؟ 

قل ٕاىل مكgب دØل اPراسات قدموا �Ä جلmٔ� مع وزارة التجهزي والن
املر®Z اVٔوىل واملر®Z الثانية، يوم فاحت يوليوز ¯ادي يقدموا لنا النتاجئ 
ا9هنائية، هناك بعض القضاØ ٔ�ساسGية، Nاد عرفXا العدد دØهلم، حشال هام، 
ما اكنوش معروفني، عرفXا القدرة دØل �شرتاك، eش�ال يقدرو ×شرتEوا، 

  . املنتوج، وعرفوا خمتلف الرشاحئ ٔ�شGنو النوع دØل
اVٓن الصورة بدٔ�ت تتضح، والسW ëGا قانون Wديد راه حمال Nىل 
جملس املس�شار�ن وهو دØل تعممي التغطية �جªعية والتغطية الصحية 

  . Nىل لك الفeات املسGتقلني، مبا فهيم هؤالء العامل املهنيني دØل النقل
ا مبجرد ٔ�ن الصورة مgض�ة، ٔ�صبحت فاحXا مgفائلني ٔ�ننا س�رشع قريب

واحضة، �ش نبداو هبذا، يعين ما نبقاش نقول � �ش، احXا Ìكونو 
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ٔ�شهر، ولكن راه  4ٔ�شهر وال  3ملزتمني، ما نبقاش نقول � واش Nام وال 
إالرادة اكينة والعمل مسGمتر، وميكن ٕاذا اكينة مXاسGبة نعطيك اكع اPراسة 

  . لنا �لضبطا�يل مقنا هبا �ش تعرف فني وص 
السGيد املس�شار احملرتم، وEن كذ� مmgٔكد ٔ�ن م/ل هذه  ،فكن مطمنئ

 2006اVٔمور معقدة �لغاية، راه ملا بدينا ¯ري مشلك دØل العامل املزنليني، 
د احلكومات  3، احلكومات تعاق�ت، حكومgني وال 2016راه احXا يف 

  .ومازال ما خرجXاش من النفق
  .وشكرا

  :ةاجللس رئ<سالسGيد 
  .شكرا السGيد الوز�ر

 .اللكمة لمك السGيد املس�شار يف ٕاطار التعقJب

  :املس�شار السGيد عبد العز�ز بنعزوز
  .ا®رتامايت السGيد الوز�ر

ٔ�� ما اقgنع�ش، السائقني املهنيني مايش عامل الطرق، السائقني املهنيني 
  . ما عرف�ش واش قXعتهيم، ولكن ٔ�� مmgٔكد ٕاىل ®د بعيد ٔ�نك ما قXعتهيمش

�كون ٔ�ن اVٔمور معقدة، عندها تفسري وا®د، يه ٔ�ن  ا�ش نربرو 
احلكومة فاشZ يف تدبري امللفات ا�يل كهتم املغاربة، Nالش؟ Vٔن مجيع 

   .مجيع امللفات معقدة، امللفات معقدة
®ني يربر السGيد الوز�ر احملرتم عضو يف حكومة حمرتمة جعزها وفشلها 

يه الالمسؤولية  بدعوى ٔ�ن امللف معقد، فmٔعتقد هذه ..امللفات يف تدبري 
مواطن مغريب،  250.000ال مسؤو ، اVٔمر يعين  بعيهنا، يعين حكومة

  . ٔ�لف ٔ�رسة مغربية ا�يل حمرومني من الضامن �جªعي 250.000يعين 
ؤ�� ¯ري مسعت يف احلقJقة السGيد الوز�ر قال ٔ�ودي راه در� جلنة بني 

ا�لجنة، ¯ري مسعتو قال  وزارية، راه ٕامىت بغاوا يقgلوا يش ®اWة تيد�روا لها
در� ا�لجنة عرفgو ٕاال قاتلني هاذ امللف، وهذا تفسري واحض Nىل العجز 

سGنني، ودا� �غي يصدرها يف  5دØل احلكومة ٕالصدار املراسGمي يف ظرف 
  ٔ�شهر، Vٔنه م�شغلني بmٔمور  3ٔ�شهر، ؤ�� Nارف ما ¯اد×ش يصدروها يف  3

املع<يش ومايش �لقضاØ ا�يل �هتم ٔ�خرى مايش �لقضاØ ا�يل كهتم املسGتوى 
الكرامة دØل املواطن املغريب يف الع<ش دØلو، والكرامة �ٓشGنا يه؟ ٔ�شGنو 

  العنرص اVٔسايس فهاذ الكرامة؟
هو التغطية �جªعية والضامن �جªعي، �ش يع<ش مر�ح فmٔي 

ذ ٔ�رسة، اVٓ�ء واVٔبناء wاص رضوري امحلاية �جªعية دØهلم، ٕاذن فها
  . اPراسة ا�يل تيذاEر Nلهيا السGيد الوز�ر

ٔ�شهر، كنا در� وا®د يوم درايس هنا  3ٔ�� مسعت هاذي دا� وا®د 
حتت الق�ة يف جملس املس�شار�ن، Wاء وا®د املسؤول من احلكومة وقال 

  .لنا ٔ�ودي راه اPراسة واWدة ¯ري wاصنا نعلنو Nلهيا
 Xيت ٕاذن مفك ٔV ،ل احلكومةØنه ٔ�ثب�ت ما مرة ٔ�هنا وعود قوش يف الوعود د

  .�سGمترار اكذبة
  :السGيد رئ<س اجللسة
  .شكرا السGيد الرئ<س

السGيد الوز�ر �لرد Nىل التعقJب يف ®دود، ما بقى لكش  لمكاللكمة 
  ..�زاف، ولكن نعطيوك وا®د

  :وز�ر ال�شغيل والشؤون إالجªعيةالسGيد 
ا حىت يش ال، ¯ري �ش السGيد املس�شار احملرتم، احلكومة ما عنده

  . شغل �ٓخر من ¯ري تطبيق الرب�مج دØلها
  . وت�شGتغلو بدون ما اهتامات ووعود اكذبة وال مايش اكذبة

ٔ�� عندي نعطيك، Vٔن امللف معقد، هاذ اليش فJه ا�لعب وال 
�ٓلسGيد املس�شار، معقد Vٔن wاصو اPميومة، ما ميك�ش إال£سان يغامر 

  ..فJه
  .وشكرا

  :السGيد رئ<س اجللسة
  .µى الوقت السGيد الوز�راÌهت 

  .ٔ�شكرمك Nىل مسامهتمك
 .ورفعت اجللسة


